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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
مفاتيح احلكم ، وأشكره علىى مىامنح وأنعىم ، وأ ىلي وأ ىلم       امحد من بيده

على  يد العرب والعجم ، وعلى آله وأ حابه أهل اجملد والكرم ، مابزغ جنىم واىاب   

 ، ونثر ناثر وشعر .   قمر

زليىة ، رركىم ملكنىا احلىاذ    ا     أما بعد : فإن القدرة اإلهلية ، واحلكمىة األ 

املقام العاذ اهلمام اجلليل ،  ا اإلرتيىا  والتشىمم ، املضى لخل ا ىبري ، والناقىد البصىري ،       

، نصىور بىن االى  بىن  سىن      امل ا اهلمة الوثابة ، والقرحية النقادة ، السل ان علي بىن  

رر ىىه او وأهىىده ، ومىىخ بكىىل خىىري هىىده ، ف شىىار علىىيا أن أنسىىخ لىىه دهىىوان شىىاعر        

رضرموت يف القرن احلىادي عشىر ، الشىيخ عبىد الصىمد بىن عبىد او بىاكثري ، ملىا أن          

االبه متعلق ب جداده الكرام ، ومرتجم هلم و اكر  ا نهم ومزاهاهم . فلىم تسىعين      

هىة مىن الىزمن أكتى  فيىه وألىرا الصىواب ، وأبلى          اإلجابة ، فبادرت  ليها ومكثىم بر 

جهدي يف تصفح النسخ ، ألني عثرت عند الوالىد العالمىة النحرهىر ، الشىاعر الكىبري ،      

 مد بن  مىد بىن امحىد بىاكثري رمحىه او علىى نسىحتا ،  رىدا ا كاملىة واألخىرا           

 ليىه وأول مىن    ناقصة ، و ختلوان من أااليط من النساخ   ألنه أول من  عى يف جلبهن

تعلق ب شعاره وأ لحها من بعض الط النساخ ، ورشّى على بعض اوامضه ، وبىلل  

على أخل النسحة الكاملة الثمن البىاهض بعىد مىا أكثىر التسىاىل علىى وجودهىا رتىى         
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أدركها . وكان تارهخ نسحها يف عشرهن مجادا األوىل  نة  بعا ومائتا وألف ، ثىم  

لشىاعر القىدهر علىي بىن امحىد بىن  مىد بىاكثري فجلى   ليىه           بعده تعلق به األخ األده  ا

النسخ ونسخ له نسحة كاملة خب ه اجلميل . وقد عزم رفظه او على طبعىه وبىال  يف   

ه ، و هى  بىىه  ىل  مِى لِتنقيحىه ولىرا الصىواب يف مجيىخل نسىحه ورشىىا علىى ارهى  ك         

املسىاعدة يف لىوازم   مصر القاهره إلرادة طبعه ولكنه وها لخ ف مل جيىد معينىا لىه علىى     

ال بخل ، فمكث هناك و ىل اآلن مل هقدراو له ال بخل . فالرجا من رضرة مسو السىل ان  

علىىي أن هىىتحفى علىىى هىىله النسىىحة الوافىىدة  ليىىه بعىىد كمىىال التىى ني علىىى مقابلتىىها ،       

والرتوي يف   ابة معانيها ، رتى هقدار له السعي ب بعه ، فينشر يف البلدان واأل ىقا   

نىا ومىن مجيىخل األدبىاء مزهىد      من أهدي الضيا  ، وتسري قصائده وتلا  . ولىه م  ، وهسلم

 و  وآخراً واحلمد و رب العاملا .  الشكر أ

ضىىفر  ىىنة  14قالىىه وكتبىىه : عمىىر بىىن  مىىد بىىن  مىىد بىىاكثري .رىىرر يف :     

 رضرموتهى  يئون .  1356

 

 تقرهض 
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يه من السيد الفاضل هله األبيات فيها تقرهض للدهوان من ضمن قصيدة وردت  ل

 الشرهف تاج الدهن ابن جالل الدهن احلسيين البغدادي 

 ببدهخل نظم فىىىىىىىىىىىاق يف ت بيقه   ها اريبأدر الكؤوس وانين 

 أوج التسامي  الكا ل رهقىىىىىه   نظم األده  األلىىىىىمعي املرتقي

 ىىىىقهىىكمالء والبلغاء يف تدقيىىى  والىىعبد الصمد هو قدوة الفضال 

 األورديُ الفىىىىىىىىىرد يف لقيقه   العامل النحرهر راز مناقىىىىىىىىىىبا  

 من فاضل فالسحر يف من يقه   رب القوايف والقرهض فىىىىىىىىياله  

 أردٌ كما قد فاق يف تنميقىىىىىه    هست يخل بالاة وبراعىىىىىىىىىىىىىة  

 كون هسعده على توفيىىىىىىىقه وال   زال هعلو قدره ومكانىىىىىىىىىىىىىىه  

 ى  دباء والسامي بفضل خليقة   ها يد الشعراء والل فاء والىىى

 أهنى وأوفى  مىىةً لصدهقىىىىىىىهِ   خلها  ليك هدهة من خملىىىصٍ 

  تشوهقه منما رث رادي العيس   ثم الصالة على النيب وآلىىىىىىىىىىىه 

 مىىىىىىىىىىريٌّ ببعض ورهقه مانا  قُ  واآلل والصح  الكرام مجيعهم

 املقدمة
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد و على كل رال ، و لى او على  ىيدنا مد مىن أعجىز الفصىحاء      

باملقال ، ف رجم عنىه مصىاقخل البلغىاء مىن فحىول الرجىال ،  ىلى او عليىه وعلىى آلىه           

ا علىىى  ىىر األهىىام  وأ ىىحابه واألتبىىا  ، مىىاع ر ثنىىاهم العىىاطر البقىىا  ،  ىىالة و ىىالم    

 والدهور ، وتعاق  األهام والشهور . 

وبعد : فهلا دهوان الشاعر البلي  املصىقخل : الشىيخ عبىد الصىمد بىن عبىد او        

ي   ، ورسىبك ماقالىه يف رقىه املىؤرخ ا ب ى     ( الكنىدي  ) بن  مد بن عبىد او بىاكثري   

صىمد بىن عبىد او بىاكثري     نيب ، قال رمحه او تعاىل : عبىد ال ريثيته مُ لاللي عن كما

قعىىة الىىزمن ، هنتىىهي نسىىبه  ىل لشىىعراء بىىاليمن ، ونابغىىة العصىىر وباالىىيمين خا ىىة مفلقىىي ا

كنىىدة ، وهىىو نسىى  تقىىف الفصىىارة قىىددا ورىىدهثا عنىىده . وكىىان كاتىى  اإلنشىىاء         

للسل ان عمر بىن بىدر ملىك الشىحر ، وشىاعره  الىلي نفىث يف مدائحىه  ىحر البيىان           

 ىل و نشىاء تصىرف يف أعجازهىا كيىف شىاء ، ودهىوان شىعره         وبيان السىحر ، ولىه تر  

مشهور ، تتلوا  ا نه ألسن األهام والشهور ، ومل هىزل كاتبىا للسىل ان املىلكور يف عهىده      

ثم لولده عبد او من بعىده ، رتىى انقضىى أجلىه ، وهىوا مىن أفىق احليىاة قمىره .  ىل          

 آخر ما قال رمحه او .  

 روف اهلجاء   أوله ررف اهلمزة .  والدهوان امللكور مرت  على ر 
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 اهلمزة { } ررف

 قال دد  السل ان عمر بن بدر الكثريي بإردا العيدهن : 

 ملعم لنا بسعوده األضىىىىىىىىىواءُ    هوم أارُّ وطلعة ا ََّىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراءُ
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 ىىىياءُ ماء النعيم اضاضة ورىى  هلو  عليه من  ربٌوبدا لنا  ِ

 لعبم مبع ف قده الصىىىىىىهباء    اد القوام ك نىىىىىىىىىىىما  من كان ميا

 وَ َنٌ هرهش  هامه األعضىىىاء    فسبا فؤادي شادنٌ يف حلظىىىىه   

  هما له بفىىىىىىىىىىىىتورها  مضاء   فىىونه ورَن ا ف ر ل من حلاظِ جُ

 ىىىىىىىعة ايداء لعس الشفاه وطل  وقضم لسليب يف هواه مبا مٌ 

 للقل  من شغف هبا  اىىىىىراءُ    ومعاطف وروادف و ىوالف

 قليب العميد فلابم األرشىىاء   طىىىىىىىىىىىىىىرفه   مَكلمته ف بى وكلََّ

 وعاله     رظىىىىىته ا تحياء   رق خجلىة خالسته نظري ف ط

  ما د عين يف الدجى اإلافاء  أفدي اللي لو  فتور جىىىىفونه 

  ري املصون وآدني اإلعىىىىياء    نم اهلوا ف  ا  فيض مدامعي  

 ا ألمكن  به اإلاىىىىىىىىفاءنًهْوَ  لوكان من أهوا هساعف باللقا

 أن  هىىىىىىنالوا يف اهلوا ماشاىا    قد جرا   لكن على العشاق رتمٌ

  وهواهنم لرضى احلبي  هىىناء  لا ة عيشهم لىىىىاىىىهمُ لىىىفهناك  ُ

 ومن احلبي   نخل و بىىىىىىىىىىىىىىىىاء    فمن ا   ت وددٌ ولىىىىىىىىىىىىىننٌ
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    جل ه ال طىىىىىىىىىىىىريف البكاء   هنر اهلوا  روم  ائل أدمعي 

 يف  كر من فيه الغىىىىىىىىرام هباء   أهوا املالمة من علوذ رابة 

 وهمُ بلاك أ ىاىا قد أرسنوا   ف طيل   غائي أرههم أهنىىىىىىىىم 

 فمسامعي عن علهلم  َمىىََّّاءُ   فنواظر العلال مل ت رَ مىىىىىا أرا 

 لعبم به من وجده األهىىىىىىىواءُ  لِمَ   وقليب كلما ه  الصىىىبا 

 فزنا هبا ووشاتنا اُىىىىىىىىىىىىىفالء    رَعيا ألهامٍ تقضم باحلىىىىىىىىىىمى  

 هنوا ومل تشعر بنا الرقىىىىىىىىىىباء     جاد الزمان هبا وأ عفنا بىىمن

 رمل له قليب العميد خِىىىىىىىىىباءُ  ومنادمي بدر على اصن على 

 ه اللعساء هاق القىىىىىىىىلوب شفات  علب املقبل عاطر األنفاس تر

 مهىىىىىىىما تبسم يف الدجى أل ءُ  متبسم عن أشن  شبم لىىىىىىىه 

 منه وقد ضاعم له رهىىىىىىىاىىاءُ   ىىة  دارهنَ ب طي  نكهىى سكُمامِ

 وربته من كافورها األنىىىىىىىداء    عرب النسيم جير ف ضل  بىىىروده 

 أروارىىىىىىنا و رت لنا السراء   فتع رت من طي  فائح نشره 

 وادي النقا و م به األنىىىىىواء  فسقى اإللهُ مراتىىىخل الغز ن من  
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 و رت عليها دِدة وطىىىىىىىىىفاء    اضها لي الغوادي املعصرات ره

 فريوقه اإل ىىىىىىىىىبا  واإلمساء   رتى هراها ال رف أرسن هبجة  

 فك هنا بلحوهنا قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرااء  وال ري عاكفة بكل رىىىىىىىىدهقة 

 وافاه من عمر الندا  هىىىىىىىىماء  والروض مبتهج احليا فك نىىىىىما

 كل النواري من نىىىىىىىىداه  ناء    لك املؤهد من على  ل اننا امل

 للمجد بيتا دونه اجلىىىىىىىىىىىوزاء    وهو اللي أريا املكارم وابتنا 

 وا تامنم بوجوده األرىىىىىىياء   فبه الزمان تفاخرت أهامىىىىىىىىىىىه  

 ودنم لسؤدد جمده العظىىىىىماء  ملك هبمته رقى الرت  العىىىىال 

 جن  امل ي  حيثها النجىىىىىىىىىباء    يه من كل اجلهات تىىىبادرت و ل

  راها بالسُرا الزبىىىىىراء أكلم   من كل عيهمة أمىىىىىون عرمس 

 هزلم وأ هل  ربها اإلعياء   قد كلفوها شق كل تىىىىىىىىىىنوفة  

 هع ي اجلزهل ودأبه اإلاضىىىىاء   رتى أناخوها ببقعة ماجىىىىىىىدٍ 

 والوجه باق من رياه املىىىىىىىىىاء    وعرضك  ىىاملٌ  ا يك مبتدئىهع

 كل األمور وهىىىىىىىىىىىىمةٌ قعساء    قد هلبته مكارم األخالق يف 
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 كرمٌ ورلمٌ وا خلٌ ووفىىىىىىىىىىىىىىىاءُ  ملك تفجر من هنابىخل جمىىىىىىىىىده  

 ىيه  حاء وأااثهم من رارتىىىىى  ها أهها امللك اللي امر الىىورا 

 وجفا الربىىىىىىيخل وهبم النكباء    أ لم   ا النواريبك نستغيث 

 وبه هغاث وهستجاب دعىىىىىىىاء  ها من به الرمحن أمانَ خوفىىىىىىنا   

 وبه تلوق نكاهلا األعىىىىىىىىىداء    زلم يف ملك عزهز جىىىىىىاره 

   منه ضىىياء بضياء وجهك    فليهنك العيد السعيد فإنىىىىىىىىىه  

 جتري لك النعىىىىىىىىىماء والسراء    زلم مقبلُ كل عام مقىىىىىىىىبلٍ 

*** 

 :تويف  يف  نة ألف و ردا وعشرهن وقال هرثيه ملا  

 وتىىىىىىىىىنهدي ولسري وعنائي   دعين أردد زفىىىىىىىىرتي وبكائي 

 اعج الربراء با الضىىىىىىىىىىلو  لو  ليوم أطلقم الدمو  وأضرمم ا

 وتزاهدت ررقي وعزا عىىىىزائي   اليوم آن تقلىىىىىىىىىىقلي وتضجري 

 مين فوا أ فا على نعىىىىىىىىىمائي    موت ابن بدر هَدا أركان القوا 

 خ   أتى مبلمة دهىىىىىىىىىىىىىياءِ     من هدعى   اعمر ابن بدر خري 
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 هاضىىىىىىىىيعة الشكواءدا ٍ دعا   واليوم ندعوه فال هصىىىىىىغي  ىل 

 مو رش األرجاء والربج أضحى   أضحى املصبح بعده متىىىنكرا 

 لم الثرا فهو القره  النىائي   قمر هوا من برجه فىثوا  ىل

  هن في وَهااجىىىىىىىىىىىىىىىها باملاء    نبكي عليه ويف الضمائر لوعة 

 عىىىىىىا  حناءمسفورة عن أ  فقلوبنا مقرورة ودموعىىىىىىىىىىنا  

 ما مل تكن مىىىىىىىىىمزوجة بدماء   ما أنصفته مدامخل نبكي هبىىىىىىىا  

 واجملد يف كفن على احلىىىىىىدباء   محلوا  نيات املكارم واحلِجىىا 

 أزرا على مغدودق األنىىىىىىواء  دُفن الوفىا واحللم والكرم اللي 

 م والتسدهد واإلاضىىىىىاء واحلل  ها من تفرد باملكارم والوفىىىىىىىا  

 بغمومنا ورميتنا بالىىىىىىىىىىىىىىىداء    أفردتنا هبمومنا وتركىىىىىىىىىىىىىىتنا  

 متنعما بعيشة خضىىىىىىىىىىىىىىراء    عيا ل لعتك اليت كىىىىىىىىىىنا هبا رُ

    بكيم و  بكا ا نسىىىىىىىاء   و قربك ما مررت بر ىىىىىىىىمه  

 طمعا  ىل الصفراء والبيضىىىىاء   من  ام مل هىىىىىىىىىىىىىمل  و درك 

    مجيل  نائخل وع ىىىىىىىىىىىىىىاء    و درك ما ادخرت خزائىىىىىىنا 
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 ونداك مُنْهَلٌّ على الفىىىىىىىىىىىىقراء    الصفح منك  جية عمن أ ى 

 قعساء قد نافم على اجلوزاء   ها من روا اجملد األثيل هبىىمة 

 من بات هشكو عيلة األبىىىىىىىناء     رسانه ونوالىىىىىىىىىىه هسري  ىل 

 مى واملقيم ومعشر الغىىىىىىىىرباء    وببابه زمر اليتامى واألهىىىىىىىىىىىىا

 يف بيته شيء من األشىىىىىىىىىىياء    وجيود رتى ماهرا بعد الع ىا

 ادوتي ومسائي  برضا  لىىهك  مين عليك لية مقىىىىىىىىىىىىىىرونة  

 مين على السراء والضىىىىىىىىراء   واحلمد للملك املهيمن دائمىىىىىىا  

 آ جال   تلتل باإلاىىىىىىىىىىىىىىىفاء    ىقف ها أخا اآلمال عند رقيقة الى

 باهلالكا ف نم عىىىىىىىا الرائي   فكرك واعترب  واطلق أعنة خيل

 وهي ا ال  جية احلمىىىىىىىقاء     ن الركون  ىل أباطيل املىىىىىىنى  

 و واألعمار كاألفيىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء    واملوت ااهة كل ري والبىىىىىىقا

  ا ال ىىىىىول واإلرسان واآل ء  هارب ها  ا املن واإلفضال هىىىىا  

 هامبتدي بالفضل والنعىىىىىىىىىىماء    أجرب مصيبتنا بل ف شامىىىل 

 تغشاه يف اإل ىىىىبا  واإلمساء   بدر رمحة مر ابن وانزل على عُ
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 تلقاه كل خرهدة رىىىىىىىىىىىىىىىوراء    وتنيله منك الرضا يف جىىىىىىىنة  

 كىىىىىىىنفا من األشرار واأل واء   وارفى بنيه وكن هلم ها ا العلى 

 كل األمور ف نم خىىىىىىىىري جلاء  وتول عبد او بالت هىىىىىىىىىىيد يف 

 عونا على متمردي األعىىىىىىداء  بدولته اجلهات وكن له  وا لح

 خىىىىىىىىىري األنام و ادق األنباء  ثم الصالة على النيب  ىىىىىىىىمد

 فرض الصىىىىىىىىىىىالة مؤ نٌ بنداء   لى علىىىىىىىيه او مانادا  ىل 

 ءبالىىىىىىىىىىىما أو حا منت  حابةٍ   لى عليه او مابىىىىرق شرا

 ه وي الفال بنجيبة وجىىىىىىىىىناء   لى عليه او ما ارٍ  ىىرا 

 بدا ضيا ابن  كاءو جنا الدجى  واآلل واأل حاب واألتىىبا  ما

 أبداً على متىىىىىىتابخل اآلنىىىىىىىىىىىىاء  وكلا السالم خيصهم وهعىىىىمهم

**** 

 { حرف الباء} 

 در امللكور : وقال دد  السل ان عمر بن ب          

 ف هاجه تلكار أهام الصىىىىىىىىىبا    عاهد والربى  كر املالع  وامل
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 األشجان يف نشر الصبا و رت له   واعتاده وجدٌ تقادم عهىىىىىىىىده 

 ا ىالربى وتنحب  ىل ورنافبكى   لعبم مبهجته فنون جىىىىىىىىىفونه  

 ماء الصىىىىبابة مشربا  ذ ماللََّ  لو  ازال يف الفىىىىىىىىىؤاد كنا ه  

 اصن ديل به النسيم عن الربا  رهان من ماء النعيم ك نىىىىىىىىىىىه  

 يف جنح قينان هغىىىىىىىىىريالغيهبىىا    وك نه قمىىىىىىىىىىىىىىىىىر  ناه و نه 

 و يانة با احلسان  جىىىىىبىىا    نشا يف نعمة ورفاهىىىىىىىة   رش ً

 س راجبيه ونكىىبا خجال وقوا  ته  رظته فتضرجم وجىىىىنا

 ملا تلوا  داه فتعىىىىىىىىىىىىىقربا  عم خده متلهىىىىىىىىىىىىىباوامحر نا

 من لوارظه الظبىىا ه     وأر  ماهز ر ا من رشيق قوامىىىىه  

 ما ألىىىىىىىىىىىىىل وأعلبا  ورا ٌ درٌ  ره أملى املراشف العسس يف ثغ

 قل  أبى    هواه ملهىىىىىىىىىىىبا    ين فلي  ىىىىىىىىها ئمي يف ربه دع

 ىىىىبىىاىىىىىىاهص  و ن حل العلول وأن  عن الالري فلم  مسعي به  ممٌ

 ولهٍ تغزل باملىىىىىىىىىىىىىىىال  وشببا   ً أخا تعدللو  قم طعم العشق مل 

  رد السىىىىىىىىىالم ومل هزل متغضبا  ب بي اللي  هست يخل تللىىىىىىىال 
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 ا ىىىىاد الق وام ففيه كم     ب  علب املقبل فاتر األحلاظ ميى

 أمل اجلفا فن ا ولن هتىىىىىىىىىىىىىقربا    دانيته فشكوت ما ألقاه مىىىىىىن  

 أفدي األانا املعرض املتعتىىىىبا   ولوا ووىل معرضا متعتبىىىىىىىىىىا  

 ملهبا  واختار أخالف املواعد  بلم  جيته على ترك الوفا جُ

   اىىمضرب أمضى من العض  املهند  حلظاته يف قل  كل متىىىىىىىىىىىىيم  

 مر ابن بدر للحىىىىالفة جمتبىىا عُ  البدهخل كمثل ما  هو جمتبى احلسن

 ا ىجودا وشرق يف اجلهات وارب   امر الورا ل اننا الليث اللي 

 البىىىىىا فلقد رقى منها ا ل األ  هو للحىىىىالفة رأ ها ورئيسها 

 كس  ا امد هالىىللك م لبىىا    الواه  اآل ف ترتا طالبىىىىىىىا  

  بناً وأ بح يف كهولته أبىىىىىىىىىىىا    هو للسما  أخ كما هو للعىىىال  

 هلبا ات تىىند ىا مبحمود الصف  هقظا أبيا لو عىىىىىىىىىىىىىىيا با ال

 لهه من الصبىىىىا ارهزها اُ كرما  ملك هنادي جوده لعىىىىىىىىىىىىفاته  

 على احلس  الصميم وأوجبا  رتما  فحر امللوك ألنه  نا العىىىىىىى ا  

 جودا و قىىىىداما وكل أب أبى   أبم النساء أن هلدن مبىىىىىىىىثله  
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 وفصارة وشجاعة وت دبىىىىىىىا    هبر العقول مسارة ورجارىة 

 رفوعة قدرا تسامي الكوكبىىا م  ومسا  ىل ما   هرام هبىىىىىىىىىىمة  

 وجرا ليدرك جمىىىىىىده    كبا   تاو ماباراه  ار  مفحىىىىىىر  

 كل الربهة جمىىىىىىىىدبا أو خمصبا   عمم فضائله وأانى جىىىىىوده 

 ا ىىو ليه ت وا اليعمالت السبسب  فهو املشار  ليه  ن دهىىىرٌ عتى 

 قفري جتاري زبدها والربربىىىىا  فة  تفري  ليه أدهم كل تىىىىىىىىىىىىىنو

 ىبىىا  مثل احلناها  ا ات لىىىىىُىىعاى  أدمم منامسها احلزون ف قبلم 

 طي  املنام   ا الظالم جتلبىىبىىا   ف تم بفتيان كرامٍ اىىىىىىىىىادروا

 رر ىىىىىىىىبىىا  أعين به من للوفود مُ  رتى أناخوها ببحبو  الىىىندا 

 اىىىىىبالعدل يف اآلفاق طار له نب   فةخلي خري الم رامي محى اإل

 اوألىاب با  وب ن جاش دهر   عمر ابن بدر املستغاث جبوده

 وهباته تغين العدهم املىىىىىىىىىرتبىا    ها أهها امللك اللي نفحىىىىىىىىىىاته  

    روا أمالً وأجنىىىىىىىح م لبا   تاو ماوافاك طال  راجىىىىىة  

 أرجو هبا عزا لدهك ومنصىبىىا   اللي رربت فيك قصائدي وأنا 
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 أ عى به يف ما عليا توجىىىىبىىا   وعليا جىىىىىىىىاهٌ وا خلٌ ها يدي 

 تدري هبا ماكان عنك مغيىبىىا  هلا ألمرٍ ما وفيك ف ىىىىىىىىانة  

 أضحى رُبايَ به أنيىقا مُعشبىىا   و  ا أتاني ا ط منك بلفظىىىىه 

 لكٍ أال ٍ لن هغلبىىىىىىىا  يف ظل مُ  ودم يف نعمة ورفاهىىىىة فا لم 

 تتلو الصالة على النيب اجملتىىىىىبا  ثم الصالة على النيب اجملتىىىىىىبا 

 يف هوم هبعث كل طىىىىىفل أشيبا   ا امت الر ل الكرام شفيعىىىىىىنا

**** 

 وقال رمحه او متغز  : 

 قلىىىىىىىىيب من البا  اب   ىىىىىا   ىل من أشكو رر لوعة البىىى

    عىىلاب  ما العشقه  أضنا فؤادي  د قرة العىىىىىىىىىىىا  

 هلوب قليب املىىىىىىىلاب    قدر على هجر احلبي  هومىا مآ

 تفيض فيض السحاب   خالا عيوني من جىىىىىىىىىىفاه هبكا  

  العشق شاب والراس يف  ىىىىىىا والكبد  ابم واحلشا هكلىىىّ

 ويف الفؤاد  لىتىىىىىىىىهاب    والدمخل جيري ويف ا دود جيرهن 
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 كم  ا جفا وارتجاب   وبعد هاباهي ا ىىىىىىىىىىدود هازهن 

 وطي   اك ا  ىىىاب   أ لم عقد البا بيننا البىىىىىىىىىا 

 هال  أهل اللبىىىىىىىىىىىاب  زرني فدهتك  بح هوم اإلثىىىىىنا 

 اهلجر ماهو  ىىىىواب    ا  ختاطبين فىىىىىىىىىىىىتدني احلىىىى و

 و هشي  الغىىىىىىىىىىراب    والعمر ماهو هاربي  عُمْىىىىىىرَهن  

 العائدة للىىىىىىىىىىىىىىىىىىرتاب    ولو تعمر يف احلياة ميئىىىىىىىىىىىىىىىتا  

 ىىىىىىاب  على عقول اللبىى  هل اهلوا دمخل املقل تولىىىىىىىىىىىا  هآ

 كما لىىىىىىىىىىىن الركاب    لكن لو  قن الغرام رىىىىىىىىىىىىىىىىىنا  

 و نقشن ا ضىىىىىىىىاب    لو  قن عشر العشر ماتسلىىىىىىىىا  

 هلقي خ اهن  واب   لو تعىىىىىدهن  قاضي اهلوا معهن و

 قد  ا من أعج  عجاب    ن كان هلا الوقم ماحيىىىىىىىىىنا  

**** 

 د  السل ان عمر بن بدر امللكور :وقال د 

 والنصر بالبيض وا  ىىىىىىىية السل    العزم باجلد   بالىهىىىىىىىىىىىىىزل واللع  
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 ىىمعاذ الشم من ناءٍ ومقىىىىىىىىىىىىرتب    بقدر عزم أوذ اآلراء تقتنص الىىىىىىى

 يف اجلحىفل اللج  ت ججم نارها   ويف اقتحام الواى نيل املىىىىىىىىىرام   ا 

 والبيض تقت ف اهلامات عن كث    وا يل تصهل واألب ال كاحلىىىىىىىىىىىة  

 هلقى الكماة جب ش اري مضىىىىى رب    من كل أرو  هغشى الرو  مبتسمىىىىا 

 رتى ارتقوا يف املعاذ أشرف الرت    نا شرفا  قوم هرون الفنا لم القىىىىىىى

 كاأل د لم ظالل السمر والقض    رىرجٍ   ماقطٍ سعى امللاكي هبم يفت

    وفازت من األعىىىىىىىىىداء باألرب    يف ظل أرو  ما ارت جحافىىىىىىىله  

 من  تدي اجملد يف حببورة النس    خري امللوك وأمساها وأفحرهىىىىىىىىىىا  

 ب جم والعىىىىرقد شا  مفحره يف العُ  أبو علي شجا  الدهن خىىىىىىىري فتىً 

 من شاد للمجد بيتا يف  را الشه    مر امليمون طالعىىىىىىىىىىىىىىىىىه  املنتقى عُ

 مهلب لو عي اىىىىىىىىىىىري  ي أش   شهمٌ  كيٌ أبيٌ ماجىىىىىىىىىىىىىىىىىدٌ ب لٌ 

 مجىىىىىىخل كىثيف ونار احلرب يف لىه    كم شن من اارة شعوا واشتم من 

 كل اجلهات ب ب ىىىىىىىىىىىىال على جن    مىىىىىىىىىىن  مثل العوالق جاءهتا الفيايف 

 اباره اجلىىىىىىىىىىىىىىو بالغربان يف الغب    جيش تغص به البيداء وهشرق من 
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 فال هنجون بالىهىىىىىىىىىىرب   قتال وأ راً  وأهنما تقفوا أعداىه أخىىىىىىىىىىىىىىىلوا 

 ج هجام على النىىىىىىىىىىىىىىىىىوب  بظل أبل   بالغدر فاعتصمم كم راوروا أروراً 

 ف  بحم يف محى أمنٍ بىىىىىىال ره    ىه ىىى  ت مبن تره  األعداء   وت

 تشفي الضجيخل بثىىىىىىىىغر باردٍ شن    فكم ب رور من روراء منعىىىىىىىىىىىمة  

 بعد النعيم لباس البىىىىىىىىؤس والكرب   لو  ابن بدر ادت  بياً ورلََّ هبا 

 خدا  أمنىىىىىىىىىىىىىية ٍ بالرشد مل تث    ا تآلبم األرىىىىىىىىىىىىىىىىىزاب ا راهم مل

 طىىىىىىىىىمرة من عتاق السبق النج     أتاهمُ جعفر املقدام لىىىىىىىىىىىىىىىىىىمله   

 ىىىدهن  و ش  كىىىفه قاطخل احلىىى يف  رىىىىىىىىىىىىىىىىول أشبله ك نه ليث اابٍ

 عند اختالف القنا يف امل زق الله    به يف كل معىىىىىىىىىىىرتك  والنصر هصح

 ناراً قد اشتعلم يف هىىىابس احل     وال عن والضرب يف األب ال لسبه 

 للفحر واجملد   للىىىىىتىىىىىفل والنش    من كل  تس  يف الىىىىىىرو  منهجه 

 وا بالوهل واحلىىىىىىىىىىرب  تاو قد اتعس  وأهن من جعفر الضراام مهىىىىىىرهبم  

 هم بالكلب فعىىىىىىىىىىىىىىىىىاله أبداً مافُ  هلا هو العز والفحىىىر الصميم و ا 

  ىىىىىىىىىىىىىىبة هي منكم عن أبٍ ف بِ   قمتم حبق ابن عثمان وطىىىىىىىىىىاعته  
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 س  أبوك بدر ابن عبد او  ي احل  كمثل ما آ ر اإلفرنج من قِىىىىىىىىىىدمٍ  

 بعضا وبعضهمُ قد اُىىىىىىىلََّ يف اللب    اروا هبم يف وثاق األ ر قد  فدوا 

  ىل  ىىىىىىىىىىىىىليمان ها و من عج    بول مقىىىىدمهم  ن هناك كان  ىل ا 

 عساكر الروم ضيق احلصر والتع    وبعدها يف زبيد را طىىىىىىال على 

 وكل اىىىىىىىىىال من املشموم والله    وهمُأر لتُم املال واإلمداد حنىىىىىىىىىىى

 الغدر بالره   وا تمسكوا من ارور  كلا اجلىىىىىىىحافل ملا أضمروا ضغناً

 با يل واملىىىىىىىىىىزود ا بوك والسل    وخالفوا طاعة السل ان وانتزرىىىوا 

    وبال عصياهنم بالىىىىىىىىىلل والو  ف مكن او منهم ريث راق هبىىىىم 

 وتلك عادتكم يف  ىىىىىىىالف احلق    أخل وا شيحهم أ راً وخىىىىىىىىيلهمُ 

 نعم الوزهر و ا من أعظم القىىىىىىىىىرب   أر لتموه  ىل  ىىىىىىىنعاء  ىل رسنٍ 

 من ا الف وقد ولََّىىىىوا على العق    واملصعبا أتوا  ىىىىىىعباً ملا ارتكبوا 

 ومنعة من عتىىىىىىىىاق السبق الشرب   ارراً و ُاااروا على الرتك وا تهوو

 فجاءهم جيشكم  و التيه والعُج ِ    ارت  ىل ريهم زرىىىىىىىفا كتائبهم 

 ف املصعبا  وي األرقىاد والره    أنفل وهم  ىل  نعا برام أنىىىىىىىىىىىىو
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 ىىىىىىىىىري منجلبركن قوهم وظل اىىىىى   ن العثامنة الغر الكىىىىىىىىىىىىىىىرام لكم 

 رأس امللوك وليس الرأس كالىىىىلن    لصميم اجملىىىىىىىىىىىىىىد من قِدمٍ ف نتموا 

 لِمَ   وفحركمُ قد شىىىىىا  يف الكت     وكل أمر هلم من لم أمىىىىىىىىىىىىركمُ  

 بنشره فصحاء القىىىىىىىىىوم يف ا ُ  ِ  مبجدكم انم الركبان وافتحىىىىرت 

 وكسبكم يف املعاذ خىىري مكتس    أجل ملوك األرض قاطىىىىىىىىىىىبة  أنتم 

 ومن هكن رسبه الررىىىىىمن مل خي    فاو رسبكمُ  زال رىىىىىىىىىافظكم  

 ذ الىىهنا  ن هكن شعري  ليك رُيب   فيا ابن بدر رعىىىىىىىاك او من ملك 

 ترفىىىىىىىىىىل يف أثواهبا القض   علراء   ليكها من بنات الفكر عيىىىىىىىىىىىى لة  

 فإهنا بسوا علىىىىىىىىىىىىىىىىىىياك مل ت     رفعتها خاطبا منك القبول لىىىىىىىىىىىها  

 محامة وهىىىىىىمى ودق من السح    ثم الصالة على املحتار ما درم 

 بوخدها العيس يف البيداء بال رب   واآلل والصح  واألتبا  مارقصم 

**** 

 :وقال دد  السل ان عمر بن بدر امللكور           
 دود جنى  نبا ىىىىىىىىىىىىىىمب لبه لثم ا    بنرجس عينيك الغضيض أفل  با 
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 دهاه  ىل مارام منك الىىىىىهوا اصبا   فهل أنا    عاشق عز  ىىىىىىىىىىىىىىربه  

 م من مقليت اربىىا ولِمَ   وقد أجره  فلم أ ت خل  ربا حلىَىىىىىىىىىر   بابيت 

 تعنفين لوما وتو عين عتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبا    جتاوز و امح هامدا أمىىىىىىىلي و  

 فقد ركبم نفسي مبا اقرتفم  عبا   ىروم  ائل أدمعي و تنىىىىىتهر  ىىىىىىىىى

 فبالغم يف هجري ومل تُبقِ ذ لُبىىىىىىىاا   عشقتك رتى عزا عنك تصىىىىىربي 

 وجفين ونومي هجم بينهما رربىىىا   مي و قمي يف هواك لالىىفا فجس

 فرارا وقليب بالصدود مُلي رُعىىىىىىىبا    فوىل الكرا عن ناظري    هجرتين 

 وهقلقين مر النسيم   ا هَىىىىىىىىىىىىىىىىىىباا    ههيج ارامي كلما نا   ىىىىىىىىىىىاد   

 و ربي أبى بعد النوا هسكن القلبا   اطري  ُلو ي  الٌ  جيىىىىىىىىىىىىول  خب

 ك ملا طال أورثين كىىىىىىىىىىىىىىىربا  صدُّف   فياهاجري قليب  ليك ف رِقْ بِىىىىىىىىىىىهِ  

 وقليب بتعنيف العوا ل  هعىىىىىىىىىىىىىىىبا    فكم  مين منك اجلهول جهىىىىىىىىىىىالة  

 فلله ما أرال وما أطي  القىىىىىىىىىربا    رعى او أهام الو ال وطيىىىىىىىىىىىبها  

  الوهد والىهضبا وأخص  منحل العُرا  وريا احليا رياً مبنعرج اللىىىىىىىىىىىىوا  

 عجىىىىىبا   وأشجارها ختتال من مر ٍ  به األرض هتتز ابتهاجا وتىىىىىزدهي 
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 ىىىدائقها الغلبا  ىىىىرىىىى ل أزهاراًىىىىىاوكل  وألبس فردوس ا مائل هبىىىىىىىىىىىجة  

 ب فناهنا والشيخ هعتنق األبّىىىىىىىىىىىىىىىىّىَا    ولل ري بالتغرهد أطىىىىىىىىىىىراب منشد 

 وآسٍ ومنثور هزره السما اِبىىىىىىىىىىىىىاا    وفا  الشلا من عبىىىىىىىىىهر وبنفسج 

 ى احلصبىىا فتنثره أهىىىىىدي النسيم عل   د لىىىىىؤلىىوءٍولل ل يف األاصان تنضي

 با ىىىتمشائل من أو افه أعجزت كىى  ك ن مروج األرض رسنا وهبجىىىىة 

 أق لََّ ثناه دالء الشرق والغىىىىىىىىىىىىىىربا    رفيخل املعاذ والندا عُمىىىىىىىىَر اللي 

 ا ىمسا امللك وا تعلى فصار له ق ب  هو األرو  الندب ابن بدر اللي به 

 وشتته فضال وراز الثىىىىىىىىىىنا كسبا     أبىىىىىىىىىىىىادهُ  وما التف مشل املال  

 وترعى به خصىىىىىبىىا  زاًتنل عنده عِ  هو امللك الضراام لىىىىىىىىىىىىل جبنابه 

 توخى من التبجيل حببورة الرربىىىا   هو املرتقي أعال  را اجملد واللي 

 فلم حنصىىىىىىها رسبا مواهبه جلم   هو األبلج اجلحجا   و املفحر اللي

 ومن  ا اللي هنهي العباب   ا عبىىىا   هو الغيث من هردعه هوما   ا  ى 

 ف كرم  من أعىىىىى ى وأ ر  من لباى     ا ما ا تغثناه لدفخل ملىىىىىىىىىىىىىىىىىىمة  

 وللنا به    نفى  لك ا  ىىىىىىىىىىىىىىبا    وما نابنا خ   من الدهىر كارث 
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 الشهبىا  نةِرجيج   ا مانىىىىابم السا  زدرام الوافىىىىىىىىىىىىىىىىىىدهن ببابه ك ن ا

 ك هنموا أضحوا لىىىىىىىدهه  وو قربى   فيلقاهىىىىىىىىىىىىىموا هشا طليقا مبشرا 

 ا ىىىهو املفضل امل عام  ن هبم النكب  رىىىىىعان والنقخل ثائهو الضيغم امل ىىىىى

 ورَكََّم يف أعدائه  ادق األنبىىىىىىىىىىا   ركىىىىىىىىىىمه  أقام على نص الشرهعة 

  واه   ا مارادث جار أو أربىىىىىىىا   هو الناس ما واو هقصد فىىىىىىىىىيهمُ 

 فشاد مبانيها وأريا الندا ندبىىىىىىىىىا   فكل  فات اجملىىىىىىىد فيه جتمعم 

 ضاعفة مل ختش من ظلىىىىىىها  لبىىا  م  أ  هابن بدرٍ زادك او نعىىىىىىىىىىىىىمة  

 و ارت  ليك األرض أمثارها جتبا  وأع اك ماهتوا من ا ري والرضى

 من خرية العرب العربا على املص فى   و لى  لىهي كل  ة ناظىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  

 وعم شلا أنفا ها اآلل والصحبىىا   عليه  الة دىىىىىىىىالء الكون نشرها 

***** 

  د  السل ان عمر بن بدر امللكور :وقال د        

 كشاربي خندرهس هزهم طىىىىىىرب   تالعبم مررا يف روضها القض  

 و مثىىىىىىىىىىىىىتها رخاء فهىي تض رب      مازجتها ب هدهها الصبا  حىىىىىرا  
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 شربوا منش ا للندامى كلىىىىىىىىىىىىىىىما   وال ري هبدي من التغرهد أعجىىىىىىبه 

 فقد جتلم لنا من مزجىىىىىىها شه    والرا  ترمي شياطا الىهىىىىىىموم هبا  

  هبا مشعشعة جتلى به الكىىىىىىربُ     قم هانددي فقد نادا الىهىىىىىىزار  ىل 

  ىل السالف فمىىىىىىا يف شرهبا ره ُ   فاانم هبا فر ة األوقات منىىىىتهزا

 وكفه بدم الصهىىىىىىىىىىىىىىىباء خمتض    ىىىىتههدهرها رشاءٌ كالشمس طلعىىىى

  حىىىىىىىىر تكاد به األروا  تستل   أان أرعن يف تفتري مقلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىته  

 ت  ىىىىىىىىىىىىىىىىىيد و كمنا  ليه مواعىىىىى  أتى على اري ميىىىىىىىعاد و  بقم 

 اهلم منتز  والرا  مقىىىىىىىىىىىىىىىىىرتب  و  وحنن يف نزهىىىىىىىىىىىىىىىىة والرا  دائرة  

 وأزهنم وجتلم كلىىىىىىىىىىىىىىها عج    يف روضة أخلت بالزهر زخرفهىىا 

 وجادها مرجحن هاطىىىىل  ك    بدت مبحتلف األزهار هبجىىىىىىىىتها  

 فجود رارىىىىىىىىىته للمجتدي  ه     ىىىىىمرٌايث كجود التقي املنتقى عىىُ

 ا مرها كلمىىىىىىىىىىىىىىىىىىا هه  ئ  بل هني  و نكد   نٍّبه مَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهمايف موا

 من كل وجه  ليه الفحىىىىىىر هنتس     ل عن مكارمه كل اجلهات جتىىد 

 وماله اري يف كس  العىىىىىىىىال أرب   أللُّ شيء  ليه بلل نافىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىله  



 29 

 بيض القنا والضبا واجلحفل اللج    ه ناطىىىىىىىىىىىىقة  شواهد اجملد من عليا

 يم والنس  مستنجبا طاب منه ا ِ  وهو من اجملد يف حببو  جنىىىىىىىىىىدته 

 فروعها ومنى من اىىىىر ها النج   األ ل ثم زكم  من دورة طاب منها

 سح  جتود بالترب مهىىىىىما ظنم ال  هلا ابن بدر رضيخل اجلود أمنىىىىىىله 

 وتشتكي ب شه األعداء والنش    مر املشهور نائىىىىىىىىىىىىىىله  عم الندا عُ

 هبمة رام ناءٍ فهو مقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرتب    أار أبلج وضا  اجلبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا   ا 

 منرية وثنم عن جمىىىىىىىىىىىىده ا      طوالخل السعد يف أبىىىىىىىىىىىىراج  ؤدده 

 عن رصر مفحره األقىىىىالم والكت    فضله تشهد األعداء وقد عجزت ب

**** 

وقال رمحه او ملا أر ىل  ليىه السىل ان عمىر بيىتا وأمىره أن هزهىده         

 عليهما و ا : 

 عسى فىىرج قره    أ  هاقل   ىىىربا  

 فلي مىىىىىنه نصي    وناظىىىىىر فتح ربي 

 عاىل :د عليه عبد الصمد رمحه او تفزا
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 كردىىىىىىىىىىىا  هغي    فمن هرجىىىىوه هلقى

   ا رلم خ وب   وهو نعم املىىىرجى

 ه وهىىىىىاب جمي    مسيخل را أدعىىىىو 

 رسان هصىوبو   له ل ف وع ف

 دهى خ   مره     وهو رسيب   ا ما 

 وكال مىىىىىا خيي    وظين فيه راشىىا

 لى الكروبهبا جت  ع اهاه تعىىىىىىىىىىىاىل  

 وترتا  القىىىىىىىىلوب  وهشفي كل  ىىقم 

 به أضحى رري   فكم أمر مضىىىىيق

 ده مرعا خصي   من جوو ار ا ل 

 على  ري رقي    فيا  ا اجلود ها من 

 مالوي الغىىىىىيوب  أاثين واكىفين شر

 هبا عيشي ه ي    وألبسين عىىىىىىوافٍ

 سي فيانعىىىىىم احل  وعونيوكن رسيب 
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 أاصانا جىىىىىىنوب  و لى او ما هز 

 به  حى اللنىىىىوب   على أعلى الورا من 

**** 

 ر بن بدر رمحهما او تعاىل آما :وقال دد  السل ان عم 

 رب  ىىىىىىىىىىىىىىىىلعل ليى وت   خل من نسيم الصبا خرب 

 ي من املسك أطي  ىىىىىىىفه  ر ىىوا تنشق أرهارها  ح

 وج األزه ىىىىىىىىىىىىجيي مخل ف  ر  ىىىىىىىىىىىىجتد برد كل رأما 

 ول األشن  ىىمن ري معس  كر  ىىىىىىىىىىىىىىما اك    أنه ابت

 ر  هله وهسح  ىىىىىىىىىىىىىىىىجي  ر  ىىىىىىىىىىىىوجاز ربخل احليا وم

  اجي ال ىىىرهف املنك    و كر الشادن األاىىىىىىىىىىىىىىر  

 ومنىىىىىىىىىىىىىتهى كل م ل    البشىىر  ؤذ وقصدي من 

 هو احلبي  املقىىىىىىىىىىىىىىىرب     ن ااب عن عيين أوخ ر 

 وار ى خىىىىىىيامه وطن    خيم و ط مهجيت وقىىىىىر 

 وبان  ىىىىىىىىىىىىىري ا ج   لو ه ماعشقي اشىىىىىىىىىىىتهر  
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 ىىىىىىىىل   وامسيم ليلي تقىىىى  و شكى طىىىىىىىىىريف السهر 

 علب اللما  ول من ر    ىدررلو زارني واشم الىىىىىىىىى

 وهو مشنف وانا اشىىىىرب   وطاب مابينىىىىىىىىىىىنا السمر 

 واطلق فىىىىىىىىؤادي املحي    واجنلى الكدر  العنا وزال

 يف كل  ضىىىىىىىر ومله    و اعد البحم وا تىىمر 

 ها ي رمىىىىىىىىىىىىىاني وجن    وبعىىىىىىىد : هاداجي الشعر 

 أع ف على الواله الص    مبا بعينيك من رىَىىىىىىىىىىىىوَر  

 رتى تغىىىىىىىىىىىىىىزل وشب   رام التصرب فما قىىىىىىىىىىىىىدر  

 وامسى هغىىىىىىىىىىىىين وهلع    وخالف العلل وا ىىىىىىىىفر

 ىعر واشه  من رائق الشىى  وخىىىىىىىىىىري ما النظم ابتكر 

  ىل امتدا  املهىىىىىىىىىىىىىىىىلب  وررب القىىىىىىىىىىىىىىىول وابتدر 

 ا ال   رامي احلمى الليث  ىىىىىىىىمر  الضيغم اللو عي عىىُ

 و هرضى وهغىىىىىىىىىىىىىىض   من  اد بالعدل وافتحىىىىر 

 لكل م ل  ومىىىىىىىىىىىىى رب  تسعى  ليه الورا زمىىىىىىىىىر
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   ا ا ل الوقم واجىىىدب  ع اه ههمي كاملىىىىىىىىىىىىىىى ر

 مارد  ىىىىىىىىىىىىىائل وخيا    من اري مَنٍّ و ضىىىىىىىىىجر  

 من كل  ىىىىىىىىىوء ورج    رىىىىىىىىىىىىىماه من نزل السور 

 طىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه النيب املقرب    لوا على منتقى مضىىىىىر 

 هشىىىىىىىىىىىفخل ملن زلََّ وا ن    ىىىىىىىىىىىىا مشتهر أعلى النبيىى

**** 

 وقال رمحه او على طرهقة الدان : 

 ردد الدان وا كرفيه من هاش قليب   ن هاباظرهس انعش مبغناك قىىىىىليب  ا

 وقد كنم ايب   ري ي بعاده فضح   احلبي  اللي لو ه مابان اىىىىىىىىىىليب  

 واربي  شرقٍاالط الناس واربط با   عادي وقربي كنم كا ه  ونه يف ب

 ثم ملا انىىىىىتز  زاد امتحاني وشغيب   من ا بابه أ يب واخفي امسه ولو دأبي 

 هرضيه هنيب  أن  ول القل ماجعلم    اللي اخفيه هنيب وا بح الدمخل بالسر

 ا عتيب ن أمري وطول قرة العىىىىىىهو   ماجعلته هكلفين هنا البىىىىا اصيب 

  ورف بي بي فدهتك قلم ها وذ أشفق   قده بااي بلا تلوهن رىىىىاذ و ليب 
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 فان طول اجلفا نقص طعامي وشربي   قبل  هنقضي من جور عشقتك حنيب 

 أهش  نيب  الصدود  ايف  وارك ذ هارضي  أهش قصدك بتمحيص الغره  ا   

 هجري ورربي ل  تشتكي من طول قا  خلنا توب  ا القيم ها ل  لىىىىىىىىىيب  

 وشع   كن كما قيس هِم يف كل وادٍ  وارتمل يف ودادي كل  هل و ع  

 هصلح أمرك وجتنى رهق رهاك خص   يف مرادي وقل هانفحة اجلىىىىود هيب 

  نه جال كل ط  رسيب الل ف منك     هامنى القل  رسيبرسيب مرادك قلم 

**** 

  بن بدر رمحه او تعاىل :بد اووقال دد  السل ان ع 

 ورن ملا لواه الوجىىىد وانتحبا   تلكر أهام الصبا فصىىبىىا    ٌ

 هنفك مدمعه يف ا د منسكبا   ومزقم قلبه أهدي الغرام فمىىىا  

 والوجد هضرم يف أرشائه اللهبا   هضحي كئيبا ودسي واهلا قلقا 

 وأهام الصبىىىىا القشبا با ا يام   فيارعى او أهامىىىىًا لنا  لفم 

 هنواه فينا برام ا   مقىىىرتبىا   وحنن منر  يف تيه السرور مبن 

 هبعث السلوان وال ربىىىا  ت ججٌ  هدهر فينا رريقا كاحلرهق لىىىىىها  
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 شهبا  قد أر لمعلى شياطينها   هي العقار اليت عقر اهلموم هبا 

 بة والندمان واألدباء مشل األر  هي الشمول اليت من ل فها مجعم  

 عليه    وولََّى  عنا هىىىىىىىىىىربا     ِرفٌ هبا الىهم مصروف فما جليم 

 مابا معرتك الكا ات والنجبا   را ٌ ترو  هبا األروا  من طرب 

 ب هيفٍ لفؤادي رىىىىىىىبه  لبا   بتلك أ بو وذ باملنحنى ازل 

 طلعته قليب العميد  ىبا مجال   البدهخل  ىل   أانا أروا روا احلسن

 فالتهبا اجلسم  شوا احلشا وأ اب  رمى فؤادي بسهم من لوارظه 

 القلوب هبا   وقد ادت فيه رباب  ظيب من اإلنس مل ه نس  ىل أرد 

  وٍ به ز ججٌ قلىىىىىىيب  ليه  با   يف خده ظرجٌ يف طىرفه دعجٌ 

 كم و با رتى اشت انجأودا به   يف عشقه مُهجٌ  ابم و ررج 

 على  غار آللٍ ضمنم شنبا   والند  تزج بالرا  يف فىىىىىىىىمه  

 عين فتهم اراما فيه وآرربا   محاه أ ود شعرٍ من  وائىىىىىبه 

 من اللجا  ليه البان قد نسىبا  نفسي الفداء  شف قده اصنٌ  

 والغيم يف ل فه من  ريه اكتسبا   اً من لوارظه وعاجل راز جُىز
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 نومي وقليب من التربهح قد كئبا    ربي وفارقين أوهى قوا  هواه

 هنفك عن عشقه وال بخل قد البا    فياعلوذا مهال  ن قلبىىىىىىىيا   

 مص حبا   ومل أ  مهوشبم فيه   الهم بالعشق طفال واكتهلم به 

 وكم أكىنى ي ومل أظهر بلاك نبىىا   فكم أمو ه يف شعري ويف ازذ 

 على  بة من قليب عليه أبىىىىىىىا    لاذ  ىىىىىىىا رة ط عُوكم أاال
 ربه  ببا ىىهنمي لنا را د يف ق  رر ي على  ونه جهدي خمافة أن 

 لقد تغزل لكن عشقه كىىىىىىلبا   مشاتته  اللي أخشىرتى هقول 

  ن أر  ومل تشعر بنا الرقىىىبا   الو ل هسعدني هلا مرادي لعل 

 ا ىىومدري خري من وهب احلبي  لقا  مال عالقىىىىىىة  وخصلتان هبا اآل

 با  ىىىل السادة النجله امللوك  لي  جم املواه  عبد او من خضعم 

 ا ىوعم العجم والعرب شرقا واربا  من معشرٍ فاق يف اآلفاق مفحرهم  

 ا ىىاجملد منتدبمن مل هزل  كتساب   ا  ىىشرف العال أعال امللوك ارتقى أعلى

 أنداهمُ كرماً أزكاهىىىىىمُ رسبىا   اهمُ  مىماً أ ناهمُ هِىىىىمماًأوف

   اىىماكتسبهرا كرام املساعي خري   خري فتى  الصمصامالضيغم األرو  
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 هنهل دأبا على طالبه  هىىىىىىبىا   ا السؤدد ا ض ماهنفك نائله 

 من جوده العز واإلكرام والنشبا   هشاً   ا قابلته الوفد أو عهم

 و هعد  وا كس  الثنا  ربىىا   هِعدُّ بلل اللهى أ نى م البىىىه 

 اىىرتب السُّهىامن فوق  للمجدوشاد   لقد تسامم  ىل العلياء  تىىىه 

 أفاد من فضله األعجام والعربا   اجلميل فكم واختار ماهرفخل الصيم 

 ىىىربا تكرماً ورعى األهتام والغىى  ومقرتٍ خامىىىلٍ يف الناس أنعشهُ

 أو ه  فحاً وعن تعنيفه ضربا  وعاثرٌ جاهل زلم به قىىىىىىدمٌ 

 ا  ىىال  الرقاب بتاج العز قد عصب  تدهن له  ملكفا لم ودم يف  را 

 ا ىىتئبىمكدوت ايظا و   عاش   وكل طاوٍ على رقدٍ أضالعىىه 

  ليك بكرا كعابا بغية ا ىى بىىا    فيا أبا جعفر  زلم ذ  ندا 

 ا ىىفالثم ملاها وقبل ثغرها الشنب  هوهنا فيك راابة  ىجاءتك  شي ال

 ا ىىىرهح ورركم األوراق والعلب  ثم الصالة على املحتار ماخفقم  

 من اجلحيم فال خنشى هلا هلبا   مد املص فى املحتار منقلنا

 ا ىىقد وجبمن ربهم يف كتاب او   واآلل والصح  واألتبا  كلهم 
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**** 

 وفيهما أمساء  تة من كت  الفقه : وقال رمحه او هلهن البيتا 

 ف هلمم  رشادي و رت مهىىىىىىلبا     له  قليب يف هىىىوا من عشقته 

 هلا مله  العشاق دهنا وملهىىىىىبا   فياربلا التنبيه للعا    اىىىىىىىىىىىىدا  

**** 

 تعاىل آما : او اوقال دد  السل ان عبد او بن عمر رمحهم 

 بال  ب   و الهع ون  ن  ربوا   قرأت يف كت  العشاق أهنىىىىىىىىىمُ

 أمين القل  قىىىىىىىىربا اري منقل    فكنم بالصرب يف وجىىد أكابىىده 

 يف رارة ومسرات ويف طىىىىىرب   فزارني من  با قليب وررم به 

 كىىىىىىلب رووه يف كتبهم رقا بال   فقلم قد  ح نقل العاشقا هلا

 من جفن مقلته الونساء يف طليب    ومل هَمرا بباذ أن  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىارمه  

 والسيف أ دق أنباء من الكت     كث   يف اللحى من رتى جررينَ

 يف رده احلد با اجلىىىىد واللع    وهكلا  ارم األحلاظ عىىىادته 

 ناهيك من و   وجددت و با  ا قبسًجيت ىىىىهازورة أورثم يف مه
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  يم مابي من األرزان والتع   أريم ارامي ومل تشفخل بثىىىىىانيةٍ 

 وهناً وهرشفين من ثغىره الشن    لعله هتالفى باللىىىقا دَنىىىىىىىىىىىىىىىىىىِفاً

 طفى  عج الله  عهد الو ال أل  ىدد ذ لو زارني مرة أخرا وجىىى

 رهد وزالم باللىىىىىىىقا كربي كما أ   هتبعينو    عدي وأضحى احلى 

 أعال مقامي فال أخشى من النوب   يف محى ملك كمثل ماطاب عيشي 

   را الشه من شاد للمجد بيتا يف    ل اننا الظافر امليمون طالعىىىىىه  

 له الرىس  رهح اجملىد والنس    جم املواه  عبد او من خضعم  

 ه وفود العجم والعىىىىىىرب   ىل محا  ني م بسؤدده اآلمال وابتدرت 

 انم به الرك  من مصر  ىل رل     و يته شا  يف أرض العراق وقد 

 كل األماجد من ناء ومقىىىىىىىرتب    و ا  يف الروم واشتاقم لرىهتىىه 

 عد املنازل با الوخىىىىد وا ب  بُ   ىل أبي جعفر حندوا امل ي على 

 ا ارف جن  من  ىىىادة جن    لثها يف زباري كل هوجىىىىىىىىىىلة

 فوال عنهم لباس البىىؤس والتع    رتى أناخوا م اهاهم بسارىىته 

 بالوفد حيكي نداه وابل السح    ألفوا كرهىىىىىما طوهل البا  مبتهجا 
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 مسربل بالوفا واجلىىىىىىىود واألدب   باحللم والعلم والتهىىىله  مشتملٌ 

 وأ بح الناس يف أمنٍ من الره    جم مسا به امللك والدنيا به ابته

 علراء ترفل يف أثوابىىىها القش     ليك هابن شجا  الدهن عيىىىى لة 

 ألبستها عقد در اىىىىري خمشل    رسناء تزهو بتيه املد  فيك وقد

 نعم الكفيل فليس الند كاحل     ف نم كىىىىىىفوٌ لىها كاف وأنم لىها 

 على املشفخل فينا خىىىىىىري كل نيب   ىىىىىملها  ثم الصالة وأزكاها وأشىىىى

 واحلج    األفالك أمسى  شا على  ل  اللباب ختام املر لا ومىىىن  

 محامة يف  را مىىىيا ة القض     لى عليه  له العرش ما درم 

 عليه دأبا مدا األهىىىىىىام واحلق     لى و لم ربي دائما أبىىىىىىىىىىدا 

 يف الدو  بالعلب مامال فوج الصبا   التابعا هلىىم  واآلل والصح  ثم

***** 

 :وقال ددره 

 واع ف على قليب واررم عربتي   ها اكن  وهدا مهىىىجيت رف بي 

 من طول اجلفا ماعادنا أ  أ يب   فإن البا ها أرعىىىن زاد يف كربي 
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 ىىىىىليب  ل  ليب ربك هامنى قىىىىى  مابا العنا والبىىىىىىىىىىىىىا والشغ  

 قل ذ ما ب   نىىىىىىىىىيت ما نيب    كلفين الىىىىىهوا ما  اكتهل اصيب 

 و ن كان احلسود ا تثقلوا قربي   رتى متى هاربي  اجهدت يف رربي 

 رسيب من كالم أهل التهم رسيب   والقوا ذ بغىىىىوا بالزور والكلب 

 ا بوب رلل يف الىىىىىىىىهوا هنيب و  كم رسدوا آه ملا بان الىىىىىىىىىىىيب  

 كم االط مبحبوبي وكم اىىىىىىىىيب    وأررمين للهل النىىىىىىىىوم والشرب

 جانا منه ما   زاد يف قلىىىىىىىىىىيب    من خيفيت هظهر  ري املحىىىىىىيب  

    طىىىىىىىىىىىىىىرفه املشغول بالص    ما للمستهام الوالىىىىىىىىىىىىىه الص  

 عبد او  لىىىىيل السادة النج    رسيب ماجرا من فاتين رسيب 

  زال ارتقا جمىىىىىده على الشه    من جوده حياكي وابىىل السح 

  لى او على امحد خري من نب ي   واختم بالنىىىىيب واآلل والصح  

**** 

 وقال ددره  وهي مفصلة : 

 ىىىىىىىىلة الواشا والعلال يف افىىى    األ هالزارت وقد أرخى الدجى 
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 خوف الرقي  

 لكي القضي  الناعم املىىىياال   ىىىيه واإلد ل ىىىىختتال با التىىىىىىىى

 فوق الكثي  

 توشيح 

 قوامها امسر كالقناه   ود أناه ىىىع بولة خ           

 لدن املعاطف مثناه 

  لسال  وثغرها الدري جىىرا  وخدها املسكي وردي ا ال 

 العس شني  

 وقبل األقدام وا لحىىىىىىىىىىىىىىال    وقد تدىل شىىىىعرها ا رت ال  

 فعىىىىىىىىل األده  

 } فصل {

 ومن على باب الىىىىىىهوا القاني   هامن  با خىىىىىىىىىىىىىىىىىىده القاني 

 أراا ا ىىىىىىيال 

 ابم كل أرىىىىىىىىىىياني  وفيك ط  هواك أفناني وأرىىىىىىىىىىىىىىىىىياني  
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 يف كل رىىىىىىىىال 

 توشيح 

 أريا به وبه أمىىوت   رظي بعثتك ماهفوت          

 وهكلا العشقة خبوت 

 على الوفا يف  ائر األرىىىىىىوال    ومل أزل هاااهة اآلمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال  

 لىىىىىىك هاربي  

 لىىىىىىىىىىىهوا    رياة البالفما ا  و ن توالم يف الىىىهوا األشغال 

  ىىىىىىرٌ عجي  

 } فصل { 

 واضر   ىل من أبد  األكىىىىىوان   طلق  ومك ها أخا األرىىىزان 

 رب العىىىىىىىىىىباد 

 عمر اللي تاهم به األزمىىىىان   تنل مرادك وامد  السىىىىىىل ان 

 هع ي اجلىىىىىىياد 

 توشيح 
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 من للمعاذ قد رقى   املنتقى هو ابن بدر           

 رامي احلامى فله البقا 

 مهلب القول واألفعىىىىىىىىىىىىىىىىىىال     زال بالصفح واإلفضىىىىىىىىىىىىال  

 ملجىىىىىىىىا املره  

 هع ي اجلزهل وهبلل األمىىىىىىوال   وكفه كالوابل الىهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ال  

 للمستىىىىىىىىىثي  

**** 

وقال رضي او عنه وأرضاه دد  السل ان عمر بن بىدر رمحهمىا    

 آما :او 

 أشار حنوي بالسالم وجن    رب  ىىىىىىربرب الع

 مشس جتلم يف ظالم ايه    نه عج  ىىىرس

 نه ا ج  ىىىىىىىىملا جتلى رس  قلي هن  ىىىىىىىىىىلع

 رب  ىىىىىىىىك منا اجلالب فيه هض  ن  ىىىىىىدري الش

  فصل
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 ويف قلوب أهل اهلوا تصرف  زل وانصىىىىىىرف  

 وجاده رب التىىىىىىىىىىقا توقف   كلمىىىىىىىىىىا وقف 

 لكيه لكن  ا األان ألف   درة الصىىىىىىدف

 ما للهوا من  اك قط مله    من  ل  ال  

 فصل 

 عين وهاك تصرهح  خل الكنى  قلم هامليىىىىىىىىىح  

 ا وتربهح ىىىك يف عنا بعشقأنو  أنم مسرتهىىىىىىىح  

 ومن بعادك كم أهاهم الرهىىىح   واحلشا جىىىىرهح 

 وازورا عين جىىىىىانبه ونك    أظىىىىهر الغض  

 فصل 

 ودهرك أخضر اانم  فا وقتك   قلم هاقىىىىىىىىىىىمر  

 وخلها جتري فربك أبصىىىىىىر    واترك الكىىىىىىدر 

 فر ىىىاه  الضيغم املظجم املو  وامد  عىىىىىىىىمر  

 يف جوده كل جييء وهله    مفين الىىىىىىله   
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 فصل 

 وجاره با األنىىىىىىىىىام  سود   مكرم الوفىىىىىىىىود  

 ماهنتهي جوده حلد  ىىىىدود   مل هزل جيىىىىىىىىىىىود  

 مل هنق خل ماكان منه معىىىىىهود    فضله هعىىىىىىىىىىود  

 م ملوك ا افقىىىىا واجن  أكر  زاكي النسىىىى  

**** 

 وقال رضي او عنه ددره :

 وعي و   ىىىواطلق دم  ه  ادني وجن  ىىىىىىىىىىىىىىىىىظيب رام

 وا والله  ىىىىىىىىىىىىىىنار اجل  اني ويف احلشا ش  ىىىوررك أشج

 فا ما السب  ىىىىىيف  ا اجل  له  األشن  ىىقلم أهش  نيب هاع

 قه    نص   ىىىىىىىما العش  اهنيم مشرب رك مىمن طول هج

 فصل 

 هافارم الىمىىىىىىىىىىىىىرتدف    هافاتين كم لك عىىىىىىىىىىىىىىىىىلي جمنف 

 و ىىىىىىىىىىىىىىىىله و   تلف   اررم  بك هىىىىىىىاربي  واع ف 
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 فوق الوجىىىىىىىىىن ماتكف   دائم دموعه من جفىىىىىىىىىاك تلرف 

 وفيك عقىىىىىىىىىىىله  ه    ه  بكل مىىىىىىله  وهو معك  ا

 فصل 

 كم  ا جتايف و ىىىىىىىىىىىىد    قل ا  باري هامورد ا ىىىىىىىىىىىىىىىىد

 واررم جىىىىىىميخل احلسد   اىىىىىىىىىىىىىىىىىيدأنعم بو لك هامليح هآ

 د ىىواطف الو   والكم  لعلََّ هصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفو عيشي املنكد 

 قل هاربىىىىىىىىىىىييب وج    واشهد  ا ن وجهىىىىك ا ج  

 فصل 

 ازداد قليب هىىىىىىىىىىىىىىىىيام    كيف ارتياذ كلما مرا عىىىىىىىىىىىىىام  

 ررم عليا املىىىىىىىىىىىىىىىىىنام    أهضا وخىىىىىىىىىىىىىىىىىىلي دري البسام 

  رب تنال املىىىىىىىىىىىىىرام  وا  وقال  تشكي الضنا واأل ىىىىىىىىقام  

  ا م ىىىىىىىىىىىىليب واألرب   فقلم رسيب هارىىىىىىىىياة من ر 

 فصل 
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 مر عة بالىىىىىىىىىىىىىىىىىدرر   انظم من أفكاري عقود جوهىىىر

 جم املواه  عُىىىىىىىىىىىىمَر  هزهنها مد  الفتى الغضىىىىىىىىىىىىىىىىىنفر  

 من بالسما  اشىىىىىىىىىىتهر    ىىىىىىىىىىىىفرأبوعلي رامي احلمى املظ

 زاكي احلس  والنس    باحللم والرأي اللكي املهىىىىىىىىىىىلب  

***** 

وقىىال رمحىىه او تعىىاىل وقىىد مسىىخل مغنيىىا هغىىين بالليىىل ، فحىىرج  ليىىه   

فوجده قد شابم عوارضه ورأ ه ، ف ل  منه أن هفعل أبياتا على منوال 

 بيات : أبياته ، ف نش  هله األ

 ها ىىىبابيات هشجي ا    عراب  ناك  ىىىىىىىىىىىىىخل يف اها اك هاللي ترج 

 وامسى هقا ي ا ن وأو اهبا   يف الشباك أشجيم عاشق تعرقص 

 ها  ىىىىىىىىىىأمور رب السما أدرا ب  ناك ىىىىعناه يف العشق مثل اللي ع

 هاهبا  ىىىىىىىىىىىفي لوارشاي ماهن   رتاك ىىىىىىوأمسى لقليب من الود ار

 اهبا  ىىىىىىىىىىىىىىىىمن الع اها فهو وه   اعدني او هضاعف لك مناك 

 ود  قراباهتا واجىىىىىىىىىىىىىىىىىناهبا    خل العوا ل وخالف من هنىىىىاك 
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 وهام با ا يم واطىىىىىىىىىىىىىناهبا  لو كان هدري ا بة ماحلىىىىىىىىىىىىاك  

 ا ىشاهبىتىىىهوا نفكلنا يف الىىىىىىىىىى  ن تلكررىىىماك عرج باألطالل و 

 عن جرية املنحنى واترابىىىىىىىىىها    وخل من الرهح  ن هبم  بىاك

 مابا جرعى اهلوا واشعابىىها   رعى او أوقات مرت ذ هناك 

  ا طبخل  ي الدنيا وهلا دأهبا  وبعد : هامشتكي  ا دهىىىىىىىىىاك 

 أهام حنسو عصىىىىىىىىىىىىري أعناهبا  لة ملتىىىىىىىىىىىىقاك   كرت يف احلي ل

 مخل خرودٍ هنىىىىىىىىىىىىىىدن أكعاهبا    وطاب لك يف احلمى رائق هواك 

 مرت لياذ الصبا واطىىىىىىىىياهبا    عاد تصبو  ىل ماضي  بىاك 

 الدهر منا العوارض شاهبىىىىىىىىا     وا هات من عندك وهاك  احنن

 ورقا وهي تشتكي  ا بىىىىىىىىها   دا اردت فىىىىىىىىىىىوق األراك و ب

 ومهجيت دأهبا عىىىىىىىىىىىىىىىىلاهبا       وذ طرف من األشجان باك

 ي النفس لقيا أربىىىىىىىىىىىىاهبا  أمن   كم ليلة بم يف األطىىىىىىىىالل شاك 

 ىىىها  قد كىىناىا بىىاألوقات وري   هارىىىىىىىىيا او مساك وقول هادار 

 والنفس تكفى عنا ما نابىىىىىىىها    فاو جيدد لنا ماضي  ىىىىىىفاك  
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 فسر على  نته هتىىىىىىىىدا هبا    واختم ب ىىىىىه اللي منه اهتداك

**** 

 :وقال هرثي السل ان عمر بن بدر مرثاة ثانية ، رمحهما او تعاىل 
  ف ظلم يف أق ارنا الشرق والغربُ   كوكبها الق  ُهوا من مساء اجملد 

 فيالك طود قد تضمنه الىىىىرتب    تضعضخل طود اجملد واهندا ركنه 

   النج   ىل  وره ت وي  با بها  مر ا ريات أكرم من  عم ثوا عُ

 وللغربا منه البشاشة والقىىىىىىىرب    لقد كان للعافا ظال وملجىىىىىىىىىى ً

 وللجاهل اإلاضاء والصفح والعت     الغنا  من جودهوللمشتكي اإلعدام 

 ف  بح يف أمنٍ كمن   لىىه  ن    اره  ىىىىىىثومقرتف  نبا أقال عىىىىىىىىى

 وقارنه اإلرسان فهو له تىىىىىىرب    الي بلبان اجلود والصفح والوفا 

 بلا خصه الرمحن فهو له رس    فهلا اللي ترضى  جاهاه كلهىىا 

 رشاه ك رشائي دزقها الشغ    من مشارك  أراني وريد اهلم هل

 نعم كل عا من مدامعها شع    وهل عربة مسفورة مثل عربتي 

 ومل هدر ماهلقا من الكمد الص      ا ما خلي البال أمسى منعىىىما
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 مالزميت من أجلها ضاق بي الرر     فدعه وشاطرني  ومي فإهنىىىىا  

 الوهل والكرب فقد  ار خدني بعده   فيا لوتي بيين وهاعيىىىىين أدمعي 

 وهارريتي أمشي وليس معي قل   وهالوعيت نام ا ىىىىىىىىىىىىىىىلي ومل أمن 

 ومل هروني من فيض عربتي الغرب   ومل ااض فياض الندا ااض أدمعي 

 فكاد بىىىىمن فيه ديل به العج    محل اجملد والوفىىىىىىىا  فيالك نعشٌ

 فما فضله هنسى و نوره خيىىىىىبو  أودا مضى لسبيله مبن  ىىنُهىىىىئىىىى

 ولكن هي األهام عادهتا السل    لقد  لبته احلادثات رىىىىىىىىىىىياته  

 وأعمارنا دأبا لغىىىىىىىىىاراهتا هن   وااراهتا شعوا تشن على الورا 

 دها كلب فآمالىىىها ادر وموعىى  فال تغرتر باألمن فيها و ن دنم 

 و ارمها ماضي املضارب  هنبو   زوجة بلعىىىىىىىىىىىىىىىافها   رالوهتا

 بدت يف مسا أ اهلا أجنم شه    فال هزدهيك الغيم فيها فربىىىىىىىما  

 هي العروة الوثقى هي املورد العلب    عليك بتقوا او ما  عم  هنا 

 ىىمهاد ومن هتمي برمحته السح    فيارافخل السبخل الشداد و اطخل الىى

  ليك ف نم الوارد الصمد الرب   مددنا أكف اللل والفقر والرجا 
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   ا مادهانا أو ألىما بىىىىىنا خ      مبن نرجتي أونلتجي يف مهىىىىىىىىمنا  

 عليك توكلنا ف نم لىىىىىنا رس    بل فك عاملنا ومن فضلك أاننا 

 جم والعربُ له أ عنم بال اعة الع   لىىىىىىىىىهي ومتعنا ب ول رياة من 

 فهو هلا ق   تسامى  ىل العلياءِ  و لك عبد او  ل اننا الىىىىلي 

 معينا و يفا ماهفل له اىىىىىىىىىربُ    وأ لح به كل األمور وكن لىىىىىىىىه 

 هسح دواما واجلهات له خص    لتضحي به الدنيا أمانا وايىىىىىثها  

  والقل  ن العال الرو ف نم جلثما  بوركم من فتى فيابن شجا  الدهن 

 ههون هبا  ا تؤمىىىىىىىىىىىىىىله الصع    رعتك من الرمحن عا عىىىىىىناهة 

  كت ماقرئم على املص فى املحتار   و لى  لىىىىىىىىىىىىىىهي كل  ة ناظر 

 على أهكة أو أما أمُّ القىىرا رك    عليه  الة او مانا  طىىىىىىىىىىىىائر  

 هنال شلاه األهل واآلل والصح ُ  كىىىىىىىىىىىىثريا مباركا   و لم تسليما

**** 

 } ررف التاء املثناة من فوق { 

   عنه دد  السل ان عمر بن بدر :قال رضي او 
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 والقل  مين  لي  الل  مبهوتُ   عيىىىىىىىىىىونه بابل واللحى هاروت 

 رهح احل   ىىىقوتُ كلا اهلوا وط  و  رب هساعىىىىىىىىىىىىدني و  لوٌ

 أوموتوا  يف العاشقا ا تهيموا يفَ  من نادت مالرته  أودا بصربيَ

 وجه بكل  فات احلسن منعوت   من وجهه ختجل األقمار طلعته 

 وثغره جوهر وا ىىىىىىىىىىىىد هاقوت    وخاله عنرب رف الشقيق بىىىىىىه 

 والقل  كربهم هل هن في ررها  تلهبم مهجيت وجىىىىىىداً بعشقته 

 له الصبا زاده هىىىىىىىىىىىمٌ وتكبيم   فكيف أ لو وقليب كلما خفقم 

 وربل  ربي ب هدي البا مفتوت  وكم أ ر الىىىىىىىهوا والدمخل هغلبه

 أ ابين اري ماعن  اك خىىىليم   هاعا ذ كن علهري  بليم بىىىما

  احل  أفنيمعليك عتيب   ا يف  أنم ا لي فدعين والغرام فمىىىىا 

  ىل ابن بدر اللي هنمو له الصيم  أتاركي أنم أم أشكوك منتصفا

 نادا تلبىىىىىىىىيه  ادات مصاليم   املستغاث املهاب املستجاب   ا 

   ا انثم منه ذ يف م ىىليب ليم   يف كل نائىىىىىىبة  مرٌهو ملجائي عُ

 مكبوت رتى هرد رسودي وهو   ظمى وهنجحها ىىعهقضي مآربي ال
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 ي  ىل علياه خرهم خوض املىىرام  كم أ ل العيس يف البيداء وكلفها 

 ومن مواهبه للتىىىىىىىىىىىىىىىرب تشتيم   للفحر واجملىىىىىىىىد يف علياه جمتمخل

 ثبيمرو  تىىىىىىىىىىىىىىىتربعا وله يف ال  جيود قبل  ؤال ال البا لىىىىىىىىىىىه  

  قدامه فهو ماضي اجلد أ ليم  ل ويف ندبٌ  جاهاه كاملاء الىىز 

 مل خيتش منه توبىىىيىىىىىىخ وتعنيم   و ن جتاوز  فحا عن أخي زلل

 له األنام وختشاه العىىىىىىىىىىىىىفارهم    ك نىىىىىىىىىىىىما هو  ليمان مسحرة 

 مانال يف  الف األرقاب طالوت   فزاده او ت هيدا هىىىىىىىىىىىىىىىىنال به 

 ودهنه عمىىىىىىىىىىىنا رشدا وتثبيم   الة على من يف  بىىىىىىىىىته ثم الص

**** 

وقال رضي او عنه ملا و ل ا ىحاق امليمونىة  ىحبة  ي             

 الفقار أاا  نة ألف  ىل رضرة مو نا السل ان عمر رمحه او : 

 فللسعود ولإلقىىىىىىىىىىىىبال شاراتُ  عم السرور وجائتك البشارات 

 لفه حنو علىىىىىىىىىىىىياك السعاداتُ   هلا املنى واللوا امليمون طالعه 

 ك املسراتىىىتطول الزمان ووافىى  العز هصحبه والنصر هقىىىىىىىىىىدمه
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 يف  روة امللك ترعاك العىىىىناهات     زلم هاعمر ا ىىىىىىىىريات مرتقيا

 وت تىىىيك البشاراترب السماء   مؤهدا مارييم بالسعادة مىىىىىىىىن  

 هتوا ورسبك بالبشرا كرامات   يف كل هوم هؤافيك السرور بىىىىىىىما 

 واحلا دون بغيى كلهم ماتىىىىىىىىوا    قد  ار كل  رهح الود مبتهجا

 وها وا بعد كثر اجلمخل أشىتات   هسعون والنار تسعى با أضلعهم

 اننا املنصور راهاتبه لسلىىىىىىىىىى    ن السعادة والتوفيق قد خفقم

 هوم اختالف الىىىىىقنا واملشرفيات   من  ا هعانده واو نا ىىىىىىىىىىىىىره

 تلج   ليه العِىىىىىىىىىىىىىدا    املنيات    ن جرا يف احلرب جرارا فال وزر 

 كال و  الشاخمات املشمحىىرات  تفر منه فال الغي ان تعصىىىىىىمها  

 وقد وقته من الباري وقاهىىىىىىىىات    خالتىىىىىىىىه وقد كفاه   ا األعداء

 وللمىىىىىىىىىىىىىىىال فبه تكفى املهمات   فاو هبقيه يف طول احلىىىىىىىىىىياة لنا 

 عيسٌ وما درم هوما محامات   ثم الصالة على املحتار ماوفدت 

***** 

 } وقال رضي او عنه {
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 اىم ىىىىىىىىلتين رتى بقيم مشتتو  أطمعتين بالوعد و ىىىىىال شافيا

 اقرأ   ور املر الت وهل أتى   فبقيم با مدامعي وم ىىىامعي 

 } وقال رضي او عنه {

 من املحمسات دد  السل ان عمر بن بدر رمحهما او آما : 

 ا ىبالتالقي أنعىىىىىىىىىىىم ربييب نعمت

 وأريين بالو ال عشمُ وعشتا 

 ىىىىىمادهك مقتا فلقد نلم من تىىىىىى

 ا ىوتشتم باملواعىىىىىىىىىىىىىيد شت   يف امل ل من فىؤادي وأشتا 

 من جتنيك  اب قليب وعقلي 

 وبه قد شغلم عن كل شغل 

  بم واو با هجر وم ىىىل 

 وانتظر وا  رب و وف ورتى   ولريت يف عسى ولعىىىىىىىىىىىىىىىىىل  

 وبادر عجل الو ل وا ىىىتبدا

 ي  با مسهدا يف الدهاجر وأر
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 طاملا بات بالرتجي منىىىىىىىىىىىاظر 

 اىيف هىىىىىىىىىموم فتم أرشاه فت  وهو بالفكر واعتالج ا واطىىىىىىىر

 ف تين رق ذ فقد طال شوقي 

 ولملم يف اهلوا فوق طوقي 

  ا وموج الغرام ليت وفىىىىوقي

 ابي شقىىىقتاقلم مهال ف ال م  كلما رث رادي العيس شوقي 

 نىىىىىىىىىين باألان علب املقبلا

 واروي عندي عنه احلدهث املسلسل

 فلعلي بلكىىىىىىىره أتعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلل

 ا ىفتجنيه رم رىىىىىىىىىىىاذا رت  فهو قصدي و ن جفاني و ن مل 

 ليم شعري عن فاتين أهن رال

 بعد ماشط عن ربىىىوعي ووىل

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىريه أتسلىأتراني بغىىىىىى

 لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهواه لغريه ما ت تى    وعينيه  ن قليب  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىال
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 كم علول يف ربه قد حلىىىىىىىىاني

 رآني خلعم عنه عىىىىىىىناني ا  

 قلم دعين فليس ش نك ش ني

 رمم  متاأوأربٌ رمم علذ   ليس ذ يف  واه قىىىىىاصٍ وداني

 قسما بالرشا األان املليح

  نين يف الصبابة ابن اللرهح

 ونظامي رربته باملىىىىىىدهح 

 أجمد املاجدهن جىىىىىىودا ونعتىا   يف رليف الندا الىىىهمام املسيح

 عمر خري من رقى للمعاذ

 رامي الدهن بالظبا والعواذ 

 ومنيل الوفود خىىىىىىىري النوال 

 أن توايف جنابه الرر  فزتىىىىىىا   ن مجيل ا صىىىىال فيه ماشئم م

 هابن بدر ها  ا العلى واملواه  

 ها أخا اجملد هارفىىىىىىيخل املناق  
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 أنم للحلق عىىىىىىىىىىىدة للنوائ 

 كم تربعم بالع ا كم وهبتىىىىىا   عمر جدواك هاكىىىىىرهم املنا   

 هامال  الورا   ا رىىىىل خ   

 مكرمات واجملىىىىىد ق   أنم لل

 أنم ايث  ن أ ل األرض جدب 

 أنم ليث اصنفر  ن وثبىىىىتىىىىا   أنم  يف رسامه ليس هنىىىىبو

 ىىاذ ىىىفا تمخل هاباعلي مقىىىىى

 فهو عقد هفوف عقد الآلذ 

 عز تنضيد دره عن مثىىىاذ 

 وعشتىىىا  وبقيم على الىىىىدوام  فانتقده و نه عن كل قىىىىىىىىىىىال  

 و الة على البشري النىىىىىىلهر 

 منقل ا لق من علاب السعري

  ار  احلوض واملقام الكبري

 ال رىىىزونا وأمتىىا أو فال يف الف  ماطىىىىوا  بسباً رثيث املسري 
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**** 

 وقال دد  النيب العظيم والر ول الكرهم  مدا  لى او عليه و لم :

 اررتقم ومن لظى رر أنفا ي اجلوا   واه مهجيت علقم هانازرا يف هىىىىىىىىى

 بغري  ن  و خىىىىىىىىانم و  رقم   ق عم بالبعد أهدي الو ل ها أملي 

 فسلوتي عنك مازارت و طىىىرقم   هل ع فة أوخيال منك ه ىىىىىىرقين

 قم وعىىىىىىىىىىىىربة بغزهر الدمخل قد شر   ررم  با هبيم الوجد هقلىىىىىىىىىىقه 

 تفجرت عن جنيخل الدمىىىىىىخل وانفتقم   جفونه رالفم طىىىىىول السهاد وقد

 جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىريانه لبكاه رقةً أرقم   دسي بليله ملسوعا أ ى وجىىىىوا 

 عيونه بالدما يف خىىىىىىىىىىده ا تبقم  عز التصىىىىىىىىرب والسلوان عن دنفٍ 

 فقلم  ن رامها قلىىىىىىىىىيب فال اتفقم   ىىىىىىا تكابده قالوا أما  لوة عمىىىىىىىىىىى

 نفسي  ىل  لوة عىىىىىىىىىىنه و رزقم    نلم و ل اللي أهواه  ن جنحم

 ماكنم أرسبها كانم و خىىُىىىلقم  عن  لوتي قال قليب هله عِلىىىىىىىىلٌ

 واق  ن خفقم تش  نىىىىىرياهنا األش  احل  ماترك األرشا مىىىىىىىىىىىىىىمزقة  

 خيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىامه بسنا أنواره ائتلفم  رُعيا و قيا جلىىىىىىىىىىىىىىىريان ومرتبخل 
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 تيه النشاوا بكا ات ال ال ااتبقم  وللغصون   ا مر النسيم هبىىىىىىىىىىىىىىىا

  اهلم عىىىىىىىىىىلبات البان واعتنقم  وكلما ارد الشحرور من طىىىىىىرب  

 جُىىىىىىىىىىىىىىىىمانه بآلذ آ ىىىىه اتسقم   دانٍ  ومشىىىل القرب منتظمٌوالدار 

 ورسرتي با أرناء الضىىىىلو  بقم   هل نافعي طول تلكاري وقد ررلوا 

 مبد  مَن كل آمىىىىىىىىىىىاذ به اعتلقم   لكن ذ  ة تسمو وذ أمىىىىىىىىىىىىىىلٌ

 ه و ىل عرش اإللىىىىىىىىىىىىىه رقم أقدام   مد من على السبخل ال باق  عم 

 لى أعال العلى نفقم من دورة يف عُ  املنتقى من  ميم اجملىىىىىىىىد عنصره

 جليشه بنمىىىىىىىىىىري املا  م و قم   من كلمته مجادات وأمنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىله  

 ن قم  مبدره  ورة الفرقىىىىىىىان قد  خري النبيىىىىىىىىا ختم املر لا ومن 

 جبىىىىىىىىىىىاهه ولنا احلسنى به  بقم   به  عدنا فال خنشى عىىلاب لظى 

 تزاهدت زفرات النىىىىىىىىىار وان لقم   هو الشفيخل املُرجاى يف املعىىىىىىىاد   ا 

   ا اجلحيم على أعىىىىىىدائه ان بقم   فدار أمته الفىىىىىىىىىىىىىىىىىىردوس تىىنزهلا  

  التحقم بك وراجاتيدمم قصدي   يف كل نائىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبة   ليك ها أملي 

  نيب ونفسيَ يف أوزارهىىىىىىىا ارقم   أ بحم عنك بعيد الدار قيدني 
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 فمنك بالعروة الوثقى لقىىىىىىىىد وثقم   فاجرب بفضلك تقصريي وخل بيدي 

 اء واندفعم هوج الركائ  يف البىىىيد  وبعىىىىىد  لى عليك او مارقصم 

 عليك ماه لم  ح  وماودقم    لى و لم ربي دائما أبىىىىىىىىىىىىىىىداً

 ورقا بتىىىىىىىىىىغرهدها يف أهكة ورقم   واآلل والصح  واألتبا  ما جعم 

**** 

 موس : عبد او بن شيخ العيدروس :وقال هرثي السيد الكبري مشس الش 

 وللمنون على األروا  اىىارات   أهامنا والليىىىىىىىىىاذ مستعارات 

 وأطي  العيش لو  فيه آفىىات   هرخصهما أنفس العمر لو  املوت 

 لىىىىىىىىىىىىىىول با أمانينا املنيات  با املنية واآلمال معىىىىىىىىىىىىرتك  

 لىه على الفلك األعلى مقامات   لقد دهتنا اللياذ بانتىىىقال فتى 

  ر مشكاةُامن يف  ىىىىىىىىياه لخنو  ن  يدنا نعى  ليىنا عفيف الده

 فيه  فات املعاذ والكرامات   مشس املعارف عبد او من مجعم 

 عند ا  وب   ا جلم مهمات   به املستغاث  اوث الوجود ابن شيخ

 تعمهم من أهادهه الع ىىىىىىىىىىيات    كهف األرامل واألهتام مابررم 
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 زالم له يف الورا با ري عادات   ىىىىىا  أخالقه نبوهات الصفات وم

 وكل أوقاته تىىىىىىىمضي  فادات   علومه كعُباب البحر زاخىىىىىرة  

 و تلك السجيات احلمىىىيدات   بالعلم واحللم والتهله  مشتمل

 ىىىىىىىىىىىىىيدات  ىىأنواره وأهادهه املفىى  هبرت النا ك الزاهد األواب من 

 يف ا افقا له يف الفضل شارات      الشهري ومن  الكامل العامل الق

 جدوا هدهه فتغشاه املىىىىىربات    ليه هسعى اره  الدار ه ل  من  

 ىدوا البشارات ىويف أ ارهره تبى  بسوره الرر  للعافا مزدرم 

 السنيات  تلك الصفات احلميدات  وانتقلممضى ابن شيخ ابن عبد او 

 بيك الفتورات ىىوعن  جاهاه تن  منهجههن من كان  رياء علوم الد

 دانٍ وقاصٍ وتبكيه السماوات   شيخ تعزا به السادات قاطبة 

 تىك التحيىىىات ياوها أبا الزهن رَ  تقى كرما نالعيدروس املفيا أبا

 وأوقىىىىىىىىىىىات   قرت لنا بك أهامٌ  عم القلوب وأ لم الدمو  لقدرُ

 فيها النواظر من أنس قىىىرهرات    لفم رعياً ألهامك الغر اليت  

  فاهتم فيه بل فيه الزهىىىىادات    هبكي على مخسة لكنها مجعم
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 أماجداً هبمُ تكفى امللىىىىىىىمات    فيالىىىىىىىىىه  لفا أبقى لنا خلفا 

 ىحا  ادة كلهم هم نعم  ادات  العيدروس وزهن العابدهن وشيىى

 العرش نارت له احلج  الرفيعات  يف  من دورة أ لها زاكٍ ومنبعها

 ا  يات ندعو عسى هبمُ  حى   هبم  ىل او يف  رٍ ويف عىىىىلنٍ 

 بعفوه وتواتيىىىىىىىىىىىىىنا السعادات  حبقهم نس ل الررىىىىىمن هشملنا

 محاماتمشس وما جعم وهناً   ماطلعمثم الصالة على املحتار 

 يف  كم التنزهل آهات بالدرس   لى عليه  لىه العرش ماتليم 

 امامات يف البيد عيسٌ وما حم   واألتبا  مارقصمواآلل والصح  

**** 

 } قافية الثاء املثلثة  هوجد شيء{

 } قافية اجليم {

قىال هىله القصىيدة ملىا أحل عليىىه بعىض الغرمىاء يف ال لى  وكتبىىها  ىل         

اده مىن هباتىه   السل ان عمر بن بدر ، فلما أن قرأها أع اه ماقضى دهونىه وز 

 مثل ماقضاه عنه ، وهي : 
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 فيمن لفضىىىلك راجي   ما ا ترا هابن بىىىدرٍ 

 مل كان هىىىىوم التناجي   ومن الي هبىىىىىواكم 

  ِرفاً بغىىىىىىىىىىري مزاج   شربم ك س هىواكم 

 يف ملهيب واهنىىىياجي  فلي د لٌ عليىىىىىىىكم  

 اندمىىاج  رت بل ف   بىىىىىىىىىة يف عروقي 

 مين وأيُّ مىىىىىىىىىىىىىىىزاج  ومازجم كل عضوٍ

 مُداهىىىىىىناً أو مداجي  فيىىىىىىىىىىىىىىىها و ترانيَ

 لغىىىىىىىىىىىىىريكم  هناجي   هتىىىىىىملون  با   هىىل

 أهون عىىند ارتياجي   راشاك ترضى ب ني

 فعال ب ىىىىىىىول  لتجاج   و ن أ  ت  ليىىىىىكم 

 ففي هدهك عىىىىىالجي  ا فح حبلمك عين ف

 علبا فىىىىىىىىىراتا أجاجِ  فرد  فحا ورلمىىا

*** 

 } قافية احلاء املهملة {
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 }قال رضي او عنه دد  السل ان جعفر بن بدر رمحهما او تعاىل {

  و نصحُ للٌىىىىىىومل هثن قليب عنك ع    أ حو بعشقك مدا الدهر من  ُكري

 دود له  فح ىىىىىىىىىترادف دمخل يف ا   ا ىىىىىي فيك مل ه ف ررهونار ارام

 ح و  له  بىىىىىىىو نسان عيين يف الدم  ريان األ ى زاد رسرة ىىىىىىىوقليب بن

 و بسوا األحلاظ هست  ل اجلىىىر    وذ كبد لو  الىىىىىىىىىىىهوا ماتق عم 

  هفىىىىىىىىىىىىىىارقه املصحو لوان قليب   ردهث ارامي بالدمىىىىىو  مسلسل 

 اهلوا  لح وهسعفين من ررب جيش  ومن ذ ب ن تسلو عن احل  مهجيت 

 فوجىىىىىىىىىىدي ما  هست ا  له شر    وتغمض أجفاني وتربد لوعىىىىىىىىىىىيت  

 األجفان من مدمعي السفحملا قر    ولو  رلول السفح من أهىىىمن الغضا 

 ناري وا ت ار لىىىىها لفح  لظى جلََّ  قىىىىىىىىىىىىدت  ا دود تو ومن جلناريَ

 ودجيور شَعرٍ    يف جنحه  ىىبح   فوق رمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلة   أهيم بقدٍ أملدٍ

 لقد لل ذ منه التعجرف واملىىىىىىىز     وأهوا رريم الدل  ن  َدا أورنىىىىا 

 ه ماشاقين البان وال لىىىىىىىىىىىىح  ومربع  ولو مل هكن بالبان وال لىىىىىىىىىىىح داره 

  ليه محام باألراك له  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىد   ههيج أشواقي ورىىىىىىىىىىىىىىىىر  بابيت 
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 ويف طي أرشائي لنار اهلوا قىىد   وكيف  لوي واحلبي  مهاجىىىىىري

 كما يف ابن بدر بالثنا حيسن املىىد    لقد زان يف ر  احلبي  تغىىىىىىىزذ 

**** 

 السل ان عمر بن بدر {  } وقال دد

 ب حلىىىىىىاظ مرهضىات  حا ِ   بنفسي من  با عقلي جهارا 

 و  أ ىىىىغي  ىل واشٍ و  ِ   و ريني أ وب عليه وجىداً 

 ورا يف املساء ويف الصبا    هلجم بلكىىره يف كل وقمٍ 

 ري باىىف جعله ابوقي وا    دثله التحيل نص  عيىىىىىين 

 لوارظه و  رمي الرمىىىىىىىىا     و ن خالسته نظري رمتىىىين 

 كسكران أراه وهو  ىىاري   فيضحي را أحلظه رىياءً 

 هتيه به على الغيد املىىىىىىىىال     عليه من البها ربال رُسنٍ  

 ىىىىزا ل يف دَلىىىاىىه عند املىىى  ومن اض الشباب لباس تيهٍ 

 ملي روادف  ىىىفر الوشا     قىىىىىىىىدٍ  قيل ترائ   شوق 

 شهي الثغر هبسم عن أقىىىىا    كحيل نواظر وردي خىىىىىىىىدٍ 
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 به أشهى من الشم القىىىىىىرا   رضاب فيه  سوتُفكم هوم رَ

 مخل ا ود املنعىىىىىىىىىمة الردا    وما أنسى مسامرنا بنجىىىىىىدٍ  

 ا مل هكن باملسىىىىىىىىتبا   رريق  ا  ىافىى قتين من ثناهاها ارتشى

 أ ىً وجوا فهل ذ من برا    براني عشقها وأ اب جسمي 

 وقرب الدار آل  ىل انتىىىىىزا    الو ل  رما  وملا  ار طي 

  ىل مد  املؤمىىىىىىىىىىل للنجا     رجعم عن التغزل يف الغواني

 رضيخل اجلود  ل ان الصال    مر ابن بدرٍ  ىل كهف الورا عُ

 وعَما نىىىىىىىداه يف كل النواري   ف انى له ىىىىىىىىىفاض نائ ادجو

 عن الفحشاء موفور السما     مام آمرٌ بالعىىىىىىىىىىىىىىىىىرف ناهٍ  

 هو الضراام يف هوم الكفىىىىا     جودا  هو املفضال يف الالواءِ

 ىىىال   ىىىوالف د بالسعادةوأهىىىاىىى  رىىىىىىماهُ  لىىىهنا من كل  وءٍ 

 } قافية الدال املهملة {

قال هله القصيدة دىد  السىيد اجلليىل  مىد بىن عبىد او بىن شىيخ          

يف شىهر مجىادي اآلخىرة  ىنة      ، وأر لها  ىل  ورت اهلند و لىك العيدروس 
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ألىىف و ىىتة عشىىر ، وقىىد جعىىل ا ىىم املمىىدو  يف األرىىرف الىىيت يف أول كىىل   

 :   ر من   ور العجز . فقال رضي او عنه 

 متداركا جتدهد عهىىىىىىىىىىد املعهد   عرج بلكر املنحنى من ثهىىىىىىىىمد 

 را  ربي وعقد جتلدي رلم عُ  فلعلًّ أن ت في بقليب لوعىىىىىىىىىىىىىة  

 ر توقدي ىىىىمن طول أشواقي ور   د الكرا عن ناظري  اىمفل الى

 عارض املرتددفيض الىىىىىدمعي ك  لو  ادكار النازرىىىىىىا ملا جرا 

 ال لسري وتنهدي ىىىىىىىىىىىىىى   أط  ماه  من تلك الربىىىىىىو  نسيمها 

 حبشاك مل تعلل أخا الوله الصدي   هاعا ذ دعين فلو علق الىىىىىىهوا  

 نفس  يل  ىل مقال مفىىىىىىىىىىىىىىىند    لك قدرة أن  تىىىىىىىىىلوم وليس ذ 

 عن جرية با الغىىىىىىىىىىىىىوهر وثهمد  ىىىىىه ين علل العلول ونصحىىنثمل ه

 باقٍ على عهد الوداد األتىىىىىىىىىىلد    ني و ن عز التوا ل واللقىىىىىىىىىىا 

 دأبا و    ظفرت مبقصىىىىىىىىىىدي    فرضاهمُ قصدي وأقصى م ليب 

 أهدت رياة الرو  بالند النىىىدي   ولقد  رت ذ نسمة من ريهم 

 لخجمد الق   الشهري  ىىىىىىىىىمد  نتشرت بل ف مشائىىىىل فك هنا ا
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 لآلملا نواله واجملىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتدي     كليل تاج األوليا اوث الىىىىىورا 

 هلا اللي أنواره مل جتحىىىىىىىىىىىىىىد    هلا اللي عم األنام تفضىىىىىىىىال 

 لسيد ابن السىىىىىىىىيد السيد ابن ا  مشس الشموس العيدروس اجملتبى 

 بيم النبوة والعىىىىىىىىىىىىال والسؤدد  عا الوجود ونق ة البيكار مىىىن 

 جنم العلوم الباهر املتىىىىىىىىىىىىىىىىوقد    ل فضىىىىيلة  ىكحبر احلقيقة كىىىنز 

 شاد املعاذ فوق هام الفىىىىىىىىرقد    هلا اللي مجخل الفضائل والىىلي 

 هامن به  بل السالمة هنىىىىىتدي   لكل عظىىىىىىىىىيمة ها يدا هدعى 

 خري األنام وملج  املتىىىىىىىىىىىىىىىلدد  ا ىىىىىىىىهامن له التبجيل والتفضيل ه

 أنتم اياث اآلمىىىىىىىىىىل املستنجد   هابن الكرام السابقا  ىل العىىىىىىىال  

 ا وعدة للمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوعد  للملنب  أنتم مال  ا ائفا وعصىىىىىىىىىىىىىمة  

 علما ب ن نزهلكم مل هضىىىىىىىىىىىىىىهد  وبكم نلو    ا ا  وب تنكىىىرت 

 هوم القيامة واجتما  األعىىىىىىىىىىىبد  أنتم و ليتنا وعدتنا اىىىىىىىىىىىىىىداً 

 ىىتديدفخل امللم من الزمان املعىىىىىى  و ليكمُ نلجىىىىىىىىىى  ومنكم نرجتي  

 رأس الرئا ة هاكرهم ا ىىىىىىىىىىىىتد    ها يدي هاجنل عبد او هىىىىىىىىىىىىا
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 وزراً أمُىىىىىدُّ  ليك ها يدي هدي   الزمان وأنم ذ  تشي ره   أخ

  اد الورا خري األنام  ىىىىىىىىمد    ثم الصالة على اللي بكمىىىىىىىاله 

 دا على األاصان كل مغىىىرد وش   لى عليه او ماه  الصىىىىىبا 

  لى على املحتار كل مورىىىىىد   واآلل واأل حاب واألتبا  مىىىىىا

**** 

وقال رضىي او عنىه معاتبىا بعىض أ ىحابه املىداهنا أوذ الكىلب         

ه أن هقرضىىه قرضىىة يف بعىىض احلاجىىات املهمىىة ،    دَعَىىواملىىلق ، وكىىان قىىد وَ 

مباوعىد وأكثىر    ىل طلبه ثىم مل هىفِ  وطل  منه أن هنظم فيه قصيدة ، ف جابه  

 من املواعيد العرقوبية ، ف نش  عبد الصمد هله األبيات : 

 ورىىىىىىنا ذ فيك رعدُ   نا ذ منك وعدُ ىىىىىّقد ع

 من السحائ  هىىىىىىبدو  و   ذ فىىىىىىىىىىىىىىىىيه برقٌ

 ىىىرد  آل امامٌ وبىىىىىىىىىىىىىىى  فلم هكن مىىىىىىىىىىىىىىنه رشٌ 

 فكم أرو  وأاىىىىىىىىدو  والرهح  ىىَىىىىىىىىىىَرٌ شدهدٌ

    كان هزل وجَىىىىىىىىدُّ  ىال عنديف لىىىىباس احلىىىىى
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 ىىىىىدُىىاىىك وَبهر  بل ه  فهل تراني بلىىىىىىىىىىىىىىىىىىيداً

 هنا عفاف ورىىىىىىىمدُ   فهل عىىىىىىىىىىىىىىىىىدانا كِلينا 

 ىىىىىىدُّىىىىىىَقال اللسان األل  مىىىىىىىىىىىىىىىىما  أ تغفر او

 ن اري أن   هُعىىىىىىىىىىىدُّ  يف مد  قوم هعىىىىىىىىىىىىىىدو 

 من الدناءة بىىىىىىىىُىىىىىىىرد   من كل خِ ٍّ علىىىىىىىىىىىىيه 

 ألنه هو ضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد   فاملد  فيهم هجىىىىىىىىىىىاء 

 يف فنه هو فىىىىىىىىىىىىىىىىرد   ىىىىىىىىىىها من أده   ليكىىىىىى

 هو احلسام الفىىىىىىىىىرند   لسانه يف القىىىىىىىىىىىىىىىىىوايف 

*** 

 وقال دد  السل ان عمر بن بدر :

 بنا عوملم بالل ف والرشىىىىىىدِ   ت نا  بسقط اهلوا ها ا  واملربخل الفىىىىردِ  

 بوقفتنا أونسرتهح من الوجىىىىىىىىىىىىىىىىىد    آرب أنفسٍ ولو  اعة نقضي مىىىىىىىىى

 دموعي كمرفض اجلمان على خدي   فقد طال شوقي للربىىىىىىو  أما ترا 

 قرهن أ ى من لوعىىىىىىىة البا والصد   وها أنا  ا مضنى مسري  ىىىىىىبابة 
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 ىىىىىىىىىرة ا دبعيدة مهوا القُرط باهىى  ولو ٌ برهىىاىا  الردف مهضومة احلشا 

 هي البدر مهما    يف ايه  اجلعد  رهك من ا د املورد طلعىىىىىىىىىىىىىىىة  تُ

 هَعِلُّ مباء املزن والرا  والىىىىىىىىىىىىىىىىىنادِ     وتبسم عن در نضيد ك منىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

 الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىقد   ردا  مفداة مهفهفة  خَدجلة رهىىىىىىىىىىىىاىىىىىىىا املدملج اادة 

 ىلد يف جنة ا ى الءِىىىاىمن الناعمات ال  ك نىىىىىىىىىىىىىىىها   ودٌمسرهفة هيفا مَىىيىى

 فرتمي هبا قل  ا   على عَمْىىىىىدِ   ترهش  هاما ماضيات جفونىىىىىىىىىىها  

 وتفتك باأل د ب لعتها الغىىىىىىىىىىىىراء   فوا عجبا من طفلة تسل  النىىىىىهى 

 اراما و شفاقا من البا والفىىىىىىىىىقد    كُلفم هبا شوقا و ُبمُ حبىىىىىىىىىىىىبها  

 و  لل ذ لو    بىىىىىىىىىىىىتها  ُهدي   فلو  هواها ما أطلم تغىىىىىىىىىىىىىىزذ  

 لباقٍ على عهد اهلوا مل أخن عهدي   رعيم هلا عهىىىىىىىىىىىىىد الوداد و نين 

 واجملدرجعم  ىل  ي اجلود والفحر   و ن  رمم ربلي ولن تر   حبيت 

 اضنفرة اهليجاء يف موقف اجلىىىىىرد     و الفضل والندا هو امللك السل ان 

 مواهبه تربو على البحر يف الىىىىىىىىمادِ    مال  الورا حبر الندا عُمر الىىىلي

 على وفىىد  فداًتكاثرت األضياف وِ  كرهم هلو  البشر يف وجىىىىىىىىىىىىىهه   ا 
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 هبا رل يف برج السعادة واجملىىىىىىىىىىىد   لىهم هِىممٌ تعلو على كل اىىىىىىىىىىىىىاهة  

 بعدلٍ فال خيشى عليه من الىىىىىىىىىىهد    بنى للمعاذ بيم عىىىىىىىىىىىىىىزٍ وشادهُ

 الفحشاء يف الىىىىىهزل واجلد  وناهٍ عن  ايور لدهن او بالعُرف آمىىىىىىىىىىىىىىىىرٌ

 فال زال مىىىىىىىمنورا من او بالسعد  له العز والت هىىىىىىىىىىىىىيد والنصر دائم 

 و ٌ منو   بسٌ رلة احلمد ىىىىىىىىىىىىىىمس  جني  أره  لو عيٌ مهىىىىىىىىىىىىىىىىلب  

 ىىىىىىىىىردونصر و قبال من الصمد الف  رليم له رأي  دهد وركمىىىىىىىىىىىة 

 معينا على نيل الىىىىىىىىمآرب والقصد   فشد عراه ها  لىىىىهي وكن لىىىىىىىىىىىىىىىه  

 وأر ل عليهم منك قا مة تىىىردي   ورىىىىىىىىىىىىىىل عُرا أعداءه وأهِنهُمُ 

  والنجدوأ لح به األروال يف الغور   وكن  بن بدرٍ رافىىىىىىىىىىىظا ومؤهداً 

  ىل طيبة الفيحاء بالبُىىىىىىىىىىزال الوخد   املحىتار ما ار  ارب  و َلِّ على

 مدا الدهر أضعافا مضاعفة العد   وآل وأ حاب هُمُ أجنم الىىىىىىىىهدا 

**** 

وقال رضي او عنه دد  األمري جعفر بن السل ان بدر وقىد  

 أراد ا روج لقتال املصعبا :
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 دُ ىىىىىىو اربك الت هيد والنصر واجل  ابلك السعد ار قىىىىىتىىىىىىىىىىتقدم ملا خت

   دُُّىَىىىىىىىىىدواما ول ف شامل ماله ر  دهد  ؤددىىىىىىىو ار مبا هرضيك جت

 د ىىىىىىىىىو اعدك اإلقبال هصحبه اجمل  الة  ىىىىىىىىىىىىافقك التوفيق يف كل رور

 قد ىىىىىىىىىىىىواحل ضغنلكل عدوٍ دأبه ال  ا  ىىىىىىىىىفياجعفر ا ريات  زلم قامع

 وأقعدهم عن رشدهم  لك اجلىىىهد   ف عداىكم مقهورة خاب جهىىىىدهم 

*** 

 وأر ل  ليه األده  األره  امحىد بىن رضىي الىدهن الفىازاني املكىي بلىدًا       

 هى : 1015الشافعي ملهبا هله القصيدة من ترهم ملا زارها يف  نة 

  اد قليب وشَرَدْ  يف ازال  أفىىىىتين باو هاعبد الصمد 

 مهجيت يف هىىىده مال و د   ودنا مىىىىىىىىىين فلما أن رأا 

 وجبفن دونىىىه السيف برد   و باني بلحىىىىىىىاظٍ ناعسٍ 

 مجد  جوهرا أو أنىىىىىىه ماءٌ  وبثغر خِلىىىىىىىته من رسنه 

  لك در وله بىىىىىىىرد الربد   قد روا وهو رق يف عقيق 

 لسا النضدفوق رفخل الرفخل   له أن   لىىه  هشهد الشهد
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 أن هلا عَجَ ٌ فيىىىنا ورد   من رأا دُراً بعلب قبىىىىله   

 يف أخل ورد فاتك يف الناس   قد محاه فاتر من جفىىىىىىىنه  

 لفؤادي كلما هثنيه قىىىىىىىىىىىد    وله ق ىىىىىىىىدٌّ كغصن أهيف 

 ف هزه بسط ومد فوق رد  وله خصر كمثلي نارىىىىىلٌ 

 فهم املعنى فقل للقىىىول قد   ليتين وا تغفر او وقىىىىىىد 

 وجفاه وتدنيه وقىىىىىىىىىىىىىد  قتلىتين ظالىىىىىىىىىىىماً أحلاظه 

 أم هقول احل  ما فيه ق ىىىوَد   وا  ل السل ان هل هنفعين 

 بصفات الفضل عزا وانفرد   هآبن عبد او هامن قد عال 

 من ثغور الغيد ههوا وهفىد   عر خِلته مص ىىىىنعا  لك ش

 أوج جمد ومن او مىىىىىدد   ضمن ل ف ووفاء وارتقا 

 لك بالوِد  وباحل  الىىىىىىىد    هاعفيف الدهن أ كر نازرا 

 أنم تنسى من لعلياك اعتمد    أنا   أ  ل قل ذ هل ترا 

 ق ومافىىىىىيه أود قسمة احل  راش و بل الىىىىىىىىىىىوِدُّ لنا 

 يف مزهد وارتقاء  حيىىىىىىىد   العال  فابق وا لم هاكثرييُ
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 من محد امحد ا مود أزكى   يف  مام املص فى خري الورا 

 آله والصح  ماعَبدٌ عبد   و الة او تغشاه كىىىىىىىىلا 

 ف جابه  ار  الدهوان بقوله : 

 وا مل هستقم فىىىىيه أودْ واهل  أهها السائل واألمىىىىىىر أشد 

  ن قتل احل  ما فيه ق ىىىوَدْ   وكلا قاضيه أفتى جازماً 

 قال  ن الصرب أوىل معىتمد  ىادنٍأتاهٍ مشتك من شى  ن

 هي للعشاق    بالر ىىىىد   ورلار من ربى الغناا فمىا

 أ د رُبا رعم أحلاظه   الورا  رُبا خشف ا نجٍ هسيب

 رشد  أر لم هاروهتا هغوي  النهى  أرباب كم  ىل  ا الباب

 من رناها  هم حلىٍ  هُرد  و ىل أكبادنا كم ف ىىىىىىىىواقم  

   وجدبتعاطي الشوق يف هزل   أنا من قد  لبته عيىىىىىىىنها  

 هتثنى با تيهٍ واِىىىىىىىىىىىىىىيَدْ  رُبا ظيب آنسٍ يف رَىىىىىىىيها  

 ورقد  األرشاء وجدا أ عر  وروا رقي رريم أاىىىيدٌ

 ا وجد وكمدبجل ناري   أضرمم  دودىىىخىجلناري 
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 فاز باآلمال فيه من رقىىىىىد      فما  ع ٌواهلوا ها يدي 

 السددوانتهزها واانم الرأي   و  ا مافر ةٌ  رم فقىم 

 ا تبد ليس بالعاجزِ من فيها   وا تبد  ن شئم لظى باملنى

 ابتعد فل احلراس والواشي ا  و  ا وافيم من هتوا فقد

 والونا دعه فمن جدا وجد   كن جسوراً وااتنم تقبيله 

 با ندٍوأقا  وبَىىىىىىىىىىىىىىىىىرّدْ     مبسمهوارتسي السلسال من 

 مل هكن ههوا ملا كان انفىىرد    ههولك انقىىىىىىىىىباض فهو لو 

 قصد هشتكي ظلمك فيما قد    تدعه خائبا من قىىىىىىىبلة  

 دعوة املظلوم ليال  تىىىىُىىىىرد     يما بالليل فارلر هافتى 

*** 

وقال رمحه او تعاىل دد  السل ان عمر ابىن بىدر ملىا جاءتىه      

املرا ىىيم مىىن الىىوزهر يف وقىىم خىىالف جعفىىر بىىن بىىدر ، فحىىرج  ىل       
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حلمه ، جزاه او خىريا  ىرضرموت ونصره او عليهم ، فصفح عنهم ب

 نعيم آما : وأ كنه جنة ال

 زهن هبا املالبس والعقودُىىت    رودُىىىىىعليها من  ا نها ب

  رودُ لِدجلة رريم الداىىىخ  ها  ىىىىس فييمهفهفة القوام د

 يد ىوبا شفاهتا الدر النض  يها  ىىىىرهاض الناظرهن بوجنت

  با قد أضر به الصدود   ألعيم قدر فلو وافم على 

 وواتاني السرور كما أرهد   دي مرافنلم بو لها أقصى 

 مسراتٌ هبا جاء الىىىىىربهدُ    مي ىىىىىىو ا  رني وأزا  ه

 اجمليدله التبجيل والشرف    ىل  ل اننا عمر ابن بدر 

 هسر به الصدهق وهستزهد  مرا يم الوزهر بكل رشىىد 

 دوت به من الكمد احلسود   وهصحبها كتاب من بىىىنانٍ  

 مرادك أهها املىىىلك السعيد   هآبن بىىدرٍ عادات تنيلك 

 رباك به اإللىىىىىىه كما ترهد   و قبال وت هىىىىىىىىىىىىىيد ونصر 

 بإرسان وفضل  هبىىىىىىىىيد    يئآت الدهر فضال  وأعق   
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 فقد جاءت ل اعتك اجلنود   فقم واهنض وبادر وانتهزها 

 د الىىىودود رعاك بعينه الفر  وثق باو يف األروال مجعاً

  دمتك األقارب والبعىىيد   ودم هينن العي اء تقىىىىىبل 

 جحاجحة ميامنة أ ىىىىود    النواري فقد جاءتك من كل 

 وضربا را تلتحم البىىنود   رجال هلقحون احلرب طعنا 

 له يف كل معركة شىىىىىىىىهود  من األشراف كل طوهل با ٍ 

   ا ماش  للحرب الوقود    تسري به عتاق ا يل زهواً 

 ليوث هكرهون السمر  يد   بنو املنصور  ادات كرام 

 ألنك للىىىىىعىىُال ركن شدهد  فحرا هرون السعي با هدهك 

 قساورة   ا انتدبوا ونودوا   تستبق   تباقا كلا األورام 

 جبندك أهها الىملك السعيد  ف   هِر رضرموت وماهليها  

 وأ راً هكلا الرأي السدهد  قتالومزق مشل أهل البغي 

 يد  ىىىىىىىىىىىىمنهمُ فعل محرَومل هُ    جهارا فقد فعلوا اللي فعلوا

  وا الفعل اللي منه ليد   نيعك فيهمُ مل جيز منهم 
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   ا مانابك ا    الشدهد  وكنم تعدهم للنفخل  خراً

 العنيدوأضحى من رجوت هو   فجاءك منهمً ماكنم ختشى

 تضيخل الشهد فيه فال هفيد  يُ لو تسقيه شَهداكلاك الشر

 بلوت طباعهم جنمم رقود  وقد أبصرت أهل الود ملىىا

 ومن ظلم احلقوق فال هسود   هابن بدر رقوقكهمُ ظلموا 

 وه بى او    مىىىىىىىىىىىىىاهرهد    أرادوا أن هزهلوا امللك منكم 

 ود  رهس ليس هتبخل من هقى  لعمر أبيك  ن امللك  ع 

  دوق هستمر لك املىىزهد   فثق باو وا تظهر بعىىىىزم  

 فليس تنفر األ د القىىرود   و تعبا برتجيف األعادي

  بح جدهد  اتشعشخل أوبد  و لى على النيب  مد ما 

 مدا اآلباد ليس هلا عدهد   الة او تغشاه دوامىىىىىىا  

 رعىىىود وبرق    أورنم  و لم دائما ما  ح وَبىىىىلٌ 

 هلا يف كل مهمهة وخىىىىىىيد  وما رت امل ي بكل أرض

 وفود او هتبعها وفىىىىىىىىىىىود    وما ار احلجيج لبيم ربي 
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**** 

 وقال رضي او عنه دد  السل ان عبد او بن عمر بن بدر :

   لدِىىىىىىىىملا بدا ل دِن القوام األمىىىىىىىىىى  الروض الندي خجلم اصون البان يف

 رخدىىىىىىلعبم مبع فه  الفة    ا  ىىىىىىىىىىىخيتال من تيه الد ل ك من

 كم شاق قل  أخي التقا املتعبد   ور ىىرش ً من احلسن البدهخل مص

 اء الشباب األايدرهان من مىىىىىىى  مآلن من أفنان كل مالرىىىىىىىة  

 عدىىىىىىثقيل مقىىىىىىى معقودتي رمل   على ليل على  بح على اصن 

 ىعر األثيث األ ودفر  من الشىىىىى  يف دجىماقبله شاهدت مشسا 

 تورد  املتله  املىىىىىىىىىىىىىىىىى من خده  خجلة   والشمس هغشاها ا فرارٌ

 د الندي أهبى ردائق روضة ا   و ما أرلى مشائله ومىىىىىىىىىىىىىىا  

 ىت ود  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاملمن قده املرتنح   ظيب اصون البان هغشاها احليا 

 يون احلُسادِعىىىى مهجعوقد  ناءٍ  مل أنس طي  و اله ورقيىىىبه 

 هدي  ىىىىىىىىىىىىىفمه ألطفي لوعيت وتن  وَ ادته زندي وبات فمي على 

 مدىىىىىىىىىىى لفم لنا با الغوهر وثه  أ تود  او األوهقىىىىىىىىىات اليت 
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 راد  ىىىىىىىىىىُمبسامر الغيد احلسان ا   ىىىىىىىىبها  وأعاد أهام الو ال وطي

 رد ىىأو اف  و احلسن البدهخل املف  ومنادمي رلو التثين ناعم الىىىىىى

 فحر الورا ق   العلى والسؤدد  فاق احلسان وزاد فحرا مثلما 

 رقد  ىىىىىىىىشاد املعاذ فوق هام الف  ن  ل اننا الصمصام عبد او مَ

 ىىىرأي السدهد أخو اللكا املتوقد   مللك السعيد مؤهد الىىىىاألرو  ا

 ل األ عدىىىىومسى  ىل أمسى ا   جُبلم طوهته على بلل اللهىىى 

 يدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   تلقاها ابتداراً بال  تااو مارفعم جملد رأهىىىىىىىىىىىة  

 ىتدىىىىىىىىىىىىىآبائه النج  الكرام ا   وعن  مرٍملك تلقى اجلود عن عُ

 برفده لل ىىىىىىىىىىىىىىىىىارق املسرتفد   ده وهو السحي ىىىفهو الويف بعه

 وقصدته    ظفرت مبقصىىىىىدي  مانابين من ره  دهري رادث

 يف ظل رمحته ترو  وتغىىىىىىىىتدي   دمم آماذ  لىىىىيه ف  بحم 

 لع ش الصدي ت في أوام احلائم ا  وردت جيادي من نداه مناهال 

 ووردت عا اجلود اري مصىىىىرد  فلقد ظفرت مبا أروم من الغنا

 مبواه  امللك اهلمام األجمىىىىىىىىىىد    فنجوم رظي مل تزل مسىىىىعودة
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 وهرا العال تشتيم مشل العسجد   ملك هعد احلمد أقصى مقتنى

 من كل هوجلة وخىىىىىىىىرق مبعد   ت وي  ليه اليعمالت  با ىبا  

 وجتشموا خوض اهلجري الصيحد  ق عوا املرارل بالروارل والسرا  

 خوض العيون من ال رهق األنكد  رتى أناخوا العيس بعد كالهلا 

 وط اليدمبس ظل طلق الوجهيف   مبحيم اآلمال طاب نزولىىىىىىىىىهم  

 اجملتديلوجىىد  من قبل هبلل ماء  مترب  قبل السؤال بىىىىىىىىىىىىىىىىماله  

 من كل طاغ  أوعىىىىىىىدو معتدي  او هرعاه بعا عىىىىىىىىىىىىىىىىىىناهة  ف

 خىىىىىىىىىري األنام السيد ابن السيد   ثم الصالة على النيب  ىىىىىىىىمد 

 ه وي تنوفة كل قىىىىىىىىىىىىىفر فدفد    لى عليه او مارك   را 

 ري النبيا املشفخل يف ادخىىىىىىىىىىىىى   لى و لم ربنا أبدا عىىىىىىىلى 

 مانا  طري فوق اصن أمىىىىىىىىىىىلد  واآلل واأل حاب أعالم اهلدا 

**** 

 وقال رضي او عنه دد  السل ان عمر بن بدر :

 هاربلا فعله و ن جىىىىىىىىىد    اار بقليب الىهىىىىىىىىوا وأجند 



 85 

 د  نريانه يف الضلو  توقىىىىىىىىىى  والشوق وارا وزاد شوقي 

 جباله والكىىىىىىىىىرا مشرد  ففي فؤادي الغىىىىىىرام أر ى

 أار لدن القىىىىىىىىىىىىىوام أملد  قد  بم وجدا بعشق ظيب 

 وقفا على خده املعسجد  أقام قاضي هىىىىىىىىىىىىىواه قليب  

   ا تثنى هكاد هعىىىىىىىىىىىىىقد  بدر دجى    فىىوق اصن 

 مورد الوجنتا أاىىىىىىىىىىىيد  أشن  أروا اللمى ررىيم 

  ازج السلسبيل والىىىىىىىىىند  بثغره اللىىىىىؤلىىىىىىىىىىىىؤي رسنا 

 وربه يف احلشا خمىىىىىىىىىىلد    جتلدي ك لََّ يف هىىىىىىىىىىىىىىىىىواه  

 هزهد  حا وخىىىدا يف ا د   ربيخل خدي على دمىىىىىىوعي 

 أ بم قليب بلوعة الصىىىىىىد  نادهم من رُىىىىىىىىىىىبه  باني  

 ماهكلا منك كنم أعهىد  بغري  ن  أطلم هجىىىىىىىىري

 أما هللا الصدود من رد  كم  ا التجين فىىىدتك نفسي

 رفقا بوهلان منك معىىىىىمد  وكلما قلم هاربىىىىىىىىىىىىىىىىييب

 ذ وأ عد فليىىىىىىىىىىىىته رقََّ  ل وَا وولََّى ومل جيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبين
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 ومل أطق للغرام أجحىىىىىىىىد  قد ك لََّ  ربي و ا   ىىىري

 ىىىهوان فامسخل بلاك واشهد  ما يف اهلوا للمح     الىىىى

 مد  ابن بدر أبي  مىىىىد  وخري شيء أفاد نفىىىىىىىىىىىىىعا

 بيتا على هام كل فرقىىىىىىد  من شاد للمجد واملعىىىىىىىاذ

 نواهلا  هزال  رمىىىىىىىىىىىىىىد  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرباهاله أهادٍ على ال

 وماله بالعىىىىىىىىىىىىىى ا مُبدد  على اكتساب الثنا رىىىرهص

 ألنه للندا تعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىواد  جيود قبل السؤال طىىىىىىىىىىىبعاً

 دفصار با امللوك مفىىىىىىىىر  فمجده فوق كل جمىىىىىىىىىىىىىىىىد  

 و ا  فيمن دنا وأبعىىىىىىىىىىد  وجوده شا  يف الىىىىىىىىنواري

  ليه جتتاب كل فىىىىدفىىىىىىد  من كل فج ترا امل ىىىىىىىىىىىاها

 بالفضل واجملد قد تورىىد  مهلبٌ أرو ٌ كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرهمٌ  

 يف املاء ناراً   ا تىىىىىىىىىىىوقد  ل هلكيشمعوعىىىىىىىىىزمه امل

  فحا هرد احلسام مىىىربد  ورلمه  ن عىىىىىىىفا وأاضى

 ظِالً بكل اجلهات  ىىىىىىىىىتد  فاو هبقيه للىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرباها



 87 

 مؤهد  ُعدُهُ مىىىىىىىىىىىىىىىىىؤبد    يف عز  مُلكٍ بال انقضىىىىىىىىىىاء  

 دىىىىىى النيب الكرهم أمحىىعل  وبعد هلا  ىىىىىىىىىىىالة ربي 

 نورا ف هىىىىىدا به وأرشد  أر له او للىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرباها  

 مآ ودا جنح الظالم واربد   لى عليه اإللىىىىىىىىىه دأبىىىىىاً  

 طري على دورىىىىىة وا راد  واآلل والصح  ماتغىىىىىىىىنى 

**** 

 قيه امحد بن  مد باجابر ملغزاً وأر ل  ليه الف 

  حيىىىىىىد وراز و فاً  لى وانفىىىىىىىىىىردهامن جت

 يف ا مٍ مخا ي العدد  أوضح لقول  ىىىىىىىىىائل

 ماليس خيفى عن أرد  بان له يف قلىىىىىىىىىىىىىىىىبه

 يف كل رو  وجسىىىىىىد  منه رياة قىىىىد  رت 

 جتىىىىىىىىىىىىىده  مساً لبلد  و ن رلفم خىمسه 

  زلم  ا  عد وجد  ىىلهفجد لنا بِحىىىىىىىىىىىى

 ف جابه  ار  الدهوان بقوله 
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 يف رل ماأشكل  هىىىىىىد  إلمحد ابن اجلىىىىىىابري 

 على العلوم وانفىىىىىىىىرد  باحللم  اد وارىىىتوا

 وراز و فا  حيىىىىد  بفهمه و هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنه

 تصحيف ما عنه ابتعد  وقد ركى عثمان عن 

 مان هىىىىلا قد وردىع  عن  تصحيفها     ح

  عنه دد  علي بن امحد بن عيسى :وقال رضي او

 و  أنتهي حنو احلمى عن ترددِ   ندِىىفوعينيك   أ غي لقول مُ
 مىىىىىالمٌ خليٌّ جامد ال بخل أبلدِ  فهل هسمخل الص  الكئي  أخو الندا 

 ك املت كد  ا رمىىىىىىتها عن ري   وهل ذَ  لوٌ عنك  نلم  لوةً 

 ب ايد جُنا وا أن هلا الشيخ   وما  ا هقول العا لون عدمتهم

 رشاء رَرا تنهدي ىزاق األولو م  هٍ  ىىم ِمبنىىىتولون ماشاىا فلسهق

 وبُحمُ مبا أخفيه يف كل مشهد  لوعيتنعم هِممُ يف عشقي وأظهرت 

 ب روا رريم ماهس القد أملد  و بوتي جنوني وأرزاني ووجدي

 هجرت الكرا من لوعة وتوقد  و   ه ما أضنى اهلوا جسديفلو
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 ف  مى فؤادي    رمى بتعمد  رماني بسهم عن فتور لوارى

 لديىىىىىىوقل جتوكثرة أشواقي   أقول له كم ذ أبث  ىىىىىىبابيت

 مبقعد ل الصبح هل فيه ا رترم   مهجيت ل الليل هل زار الكرا فيه 

 أبلدو ن خاطبوني هل رأواري   يا اررأوني  ل الناس عين هل 

 مرشدلوانيَ عن رشدي  ىل اري   لسم بليد القل  لو هواك ملو

 ولو ك مايف احل  طال تلىىىىددِ  متلدداًف  بحم مسلوب احلشا 

 ب رشاء   ٍ مستهام منكََّىد  أ  يف  بيل او ما نخل اهلوا

 هدي  ا ختشي باأرجتي أوأملا    ىل او عارضا وأرفخل شكوايَ

 ل ائف  رسان ترو  وتغتدي  هو الوارد الرب الرءوف اللي له 

 بسنة خري املر لا  ىىىىىىىىىىمد  وبالنعمة العظمى ربانا وخصنا

 فمعتصمي منه علي  بن امحىد  و ن مسين ضر الزمان حبادثٍ

  تديمنا يف  ميم اجملد من خري   هو األبلج الصمصام والعَلم اللي

 ن أما جمتديمسو  ببلل املال    لو عيٌ مهىىىىىىىىىىىىىلبٌ  كيٌ أبيٌّ

 فم لبه كس  الثناء املحىىىىلد    ا اريهُ عَدا احلىىىىىى ام  خرية 
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   ا مارباك اليوم أو ك يف ادِ  هزهد على كثر الوفىىىىود بشاشة

 كثري  قتناء احلمد اري مُىىىىىزنََّد  وده كهتان وبل الغيث وابل جى

 جيود علينا كل هوم جمىىىىىىىىىىىىدد  اهبه ترتا  لينا ومل هىىىىىىىىىىزلمو

 فينجح آماذ وهسعد مقصدي    ا مادهتين احلادثات قصدته

 واجملد واليد فتىً راز طول الفحر  وهسعفين قبل السؤال نىىىىىىىىىواله

   ا راد عنه كل ليث مىىىىزراد  الواا رومةيف  1ارشهو األبلج ال ي

 كل فرقدوناب ضيا ا ر ان عن   الضحى  ومَدا قتام احلرب ليال على

   ا خانين دهري جعلتك منجدي  أ  هارضيخل اجلود عُىىلراً فإنين

 أقل  نين فيما أتيتك مبىىىىىىتدي  وماتلك باألوىل و  أختها و 

 محاك  له العرش من كل معتدي  فدم يف محى عز مصان عن األ ا  

 على خري هادٍ يف األنام ومهتدي  ي ما ترمن طىىىىىىىىىائرٌ  و لى  لىه

 بفدفد رك  ما اروأ حابه    ىىىىىىىىىىمد املحتار واآلل كلهم

*** 

                                                 
1

 الطيشار : األسد  
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 وقال رضي او عنه هتغزل :  

  ترق ملا بي من ارام ومن وجدِ   عسى هارشيق القد هاناعم ا د

 ناء الضلو  من الوقدوما با أر  ا ىىىمن لوعة اجلفوترثى ملا ألقاه 

 وبات مسري الوجد من أمل الصد  وتررم  با فارق النوم جفنه

  هام حلاظ قد رمتين على عمد   قم ذ عيونهواىَىىىىبعينك هامن ف

 و   فعلل مهجيت منك بالوعىىىىىد  مدنفاتدارك بع ف واشف بالو ل 

 الند والشهدمن السلسل املمزوج ب  مبا يف ثناهاك الشهي  رتشافىىىها 

 ومايف رهاض الوجنتا من الىىورد  مبا بالغصون الناعمات من احليا

 فقديوعجرة  ليف فقد طال بي   مبا فيك من رُسنٍ وتيهٍ وعِزةٍ 

 ك نك هاكل املنى مل تزل عىىىىىندي  مجالك دأبا نص  عيين مصور

 يار و قصدىىختأمسيك من اري    اجلفا ادا بي فإني أخشى أن 

 بروري أفدهه وكل له هفىىىىىىىىىدي  قول فالن قد  ىىىىباني حبسنهأ

 خدي دموعي كمرفض اجلمان على  ولو ك مافارقم نومي و جرت 

*** 
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ئىه مبولىد   ي ىل السىل ان عبىد او بىن عمىر ههن    عنه وكت  رضي او  

 ابنه جعفر و درها هبله األبيات :

 ال والتجدهدىىىىىىىد واإلقببالول  رما مهنئاًىىىىىى زلم هابن األك

 ا والتحليدىىىىبالنصر والتمك  العاىى زال  عدك باملسرة ط

 ل مبزهدىىىىىىىىىبل كل وقم مقب  بال  ىىىىىىمست نفا يف كل عام مق

 ملودأمر ىىىىىىىىىىىوبكل لدن أ   الشباترعى األنام بصارم ماضي 

 دمن كل عات مفسد ورقو   لم هليبتك ال غاة وأ عنم

 وبكم أمان ا ائف اجملهىىىىود  أنتم مال  العىىىىىائلهن بظلكم 

 عن نيل ما هرجو من املقصود  نه الزمان وعىىىىىىىاقه  هامن ختوا

 تنىىىىىىىبا جتده مال  كل طرهد  دم  ىل السل ان عبد او  

 خوف النكال ورابة يف اجلود  مخ القلوب مهابة و ىىىىىىىىىبة  

 ما أطرب الشحرور بالتغرهد  ة على النيب  مىىىىدثم الصال

 متعوداً بالعيس ق خل البىىىىىىيد   لى عليه او مارك   را 

*** 
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 :وقال تغمده او برمحته  

 على بشام الشع  ارد  أشجى فؤادي يف الدجى عندلي  

 وشط نومي رىىىا ردد  وش  رشو أرشاي رىر اللهي  

 ومدمعي يف ا ىد خدد  ر تعي  وامسيم مىىىىما بي مسمس

 علب املقىىل باهي ا د    كىىىىىىرت معسول الشتيم الشني 

   ا تثنى كاد هعىىىىىىىىىىىىقد    يزران الرطي  ىىق داه حيىىىىىىىىىىاكي ا 

 اايدرعبوب ااني عي لي   ههتز مثل البىىىىىىىىىىىىىىىىان فوق الكثي  

 مشس الضحى يف داجي أ ود  الكحي ونور خىىىىىىىىىده يف اجلعيد 

  لوا على اهلادي  مد  فقلم جىىىىىىل او  ا شي عجي  

 لدن املعاطف ماهس القد   ا منتهى احلسن البدهخل الغىىىىىىىره  

 رشفه هربد لوعة الصىىىد  يف ثغره الدري عصىىىىىىىىىىىري الزبي  

 تىىىىىىىودددائم بعشقي له   هو منتهى  ؤذ وهىىىىو ذ ربي  

 من رشف مبسمه املرُباد  عسى هقخل ذ من و ىىىىىاله نصي 

 علرتين يف ظيب ثهىىىىىمد  هاعىىىىىىىىىا ذ دعين فلو كنم أده  
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 تقهد الدجيوروامسيم يف   لو  قم يف العشقة عناها التعي  

 وملم من يف احل  ف ناىىد  قلم  ن فعلك يف ا ىىىىىىبة مصي 

 هوجدماله مشابه يف الغيد   يف  ىىىىىىىىىىىفاته اره   بوب قليب

 وكلما دانىيته ابعىىىىىىىىىىىىىد  أهوا  عتناقه وهو عىىىىندي قره 

 ه ي  عيشي هامُهىىىىىىىواد  قلم اشفق اع ف عل عيشي ه ي   

  تصىىىىىىىىدد ىل متى عين  هافتنة القل  العىىىىىىىىىىىىىميد الكئي  

 وهرجخل العهد اللي اعهد  لىىىىىياذ الكثي   زرني عسى ترجخل

 و لوة العاشق جتىىىىىدد  والربخل هضحي بالتىىىىىىالقي خصي 

 املص فى اهلادي  مىىد  واختم ب ىىىىىىىىىىىه عصمة املسرته  

**** 

 وقال رمحه او تعاىل : 

 اللي براه الىىىىهوا والصد   امل عسى ط  للعىاني 

 و له  ن الشجي معمد  ىىىىىىىىىهانِأو علََّ تدرك لول

 خدد ومدمعي يف الوجن   ن اهلوا هدا بنىىىىىىىىياني  



 95 

 مكحل العا وردي ا د  الغانيعشقم علب اللما 

 ثقيل األرداف لدن القىد  انيبط لبىىىىىىى العي لي 

 كلفين الىىهم ملا  ىىىىىىىىىد  علبين أتعبين أشجىىىاني

 واهند وركن  ربي  قط   ىىىىيانيأهواه لكنه أعىىىىىىى

 ما والنيب ر  اريه رد  ربه ولو كان هشىىىىىناني

 يف الليل   نامىىوا احلُسد  ليم أبلج ا د هلقىىىىىاني

 وارياني او هزهده مىىىد  وانعم بو له ورىىىىىياني 

 رب السموات  ي هعبد  واختم مبن ليس له ثاني 

 املص فى اهلامشي امحد  وبالنيب عصمة اجلىىىىىاني  

*** 

وقال رمحه او جوابا لقصىيدة وردت عليىه مىن جعفىر ابىن السىل ان       

 بدر  ومل هظفر اجلامخل هللا الدهوان بالبد  اللي جلعفر :

 وهبم من اطىىىىالله أنواد  شىرا برق وادي ابن راشد 

  ىل خرية احلي والىىىىىىىىواد   وهىىىىىىىىىىاجم شجون املعناا 
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 وبات ا ليون رقُّىىىىىىىىىىىىَاد  ال الكىىىىىىىرا عن جفونيوز

 بدهخل النظام اللي  ىىىىىىاد   و ا شجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاني وعناا

 مثاني اجلواهر وا فىىىىىراد  روا من اره  املعىىىىىىىىاني

 كناهة من أاوار واجنىىىىىاد  ض بلكر أبلج ا ىىىىىىىىىد وعرا

 رمز به يف اعشار وآراد  سري اىىىىىىىىىىىىىاذ  ويف طيه  ك

 كثري العنا والىىىىىىىىىىىىىرتداد  وقليب عن الرمىىىىىىىىىىىىىز  ا  ه

 أتاني خ ابك واإلنشىىىاد  ولكن ذ البشر لىىىىىىىىَىىىىىىىىماىا  

 ونلم املعىىىىىاذ واإل عاد  تشرفم به دون  ىىىىىىحيب

 وروليه كم عل ريىىىىىىىىااد  ىىىىىا   كرت احليا مي على امل

 لورد املناهل وا عىىىىىىداد    ا الرك  شدوا امل ىىىىىىىاها 

 فما واردٌ قبل اآل ىىىىىىىىاد    وجات السبا  الضىىىىىىىىواري

 ده مىىىىىىخل كل ورااد  فا رِ  و  فاملصدا   ا مىىىىىىىىىىىىىىىىا  

 منح وا ىىىىىىىىىىىىىىىىبة توداد  داعي وللنفس بالىىىىىىىىىىىىىىىىىود 

 عصى كل   ٍ ورسىىىىاد  ومن ر  از ن راجىىىىىىىر
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 تص اددرا  ن ا راعي    ومن هام يف العشق وامعىىىىن 

 ومن عشقها  وب ا كباد  ويف حلظها  حر بابىىىىىىىىىىىىىل  

 نا احل  مابا ا ضدادعَ  ترا كل عاشق هقىىىىىىىىىا ي

  ادفما قد جرا يف اهلوا    ر  واجي النواظىىىىىىىىرفحا

 جرا ركمهم بالتىىىىىىعواد  على  ا قضىىىىىىىىىىىىىىىىاة ا بة 

 فكن للرشا عبد منىىىىقاد  وقالوا   ا كنم عىىىىىىىىىاشق

 فماله معىىىىىىىىىاند و  راد  وطاوعه فيما ترهىىىىىىىىىىىىىىىىده  

 هكلفك  ده وا بعىىىىىىىاد  ىىىىىىىىىىىىىخلومهال تعاتبه ترجىىىىى

   ا شئم رارات ا عياد  وكن  تثل ماهقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوله

 من التيه ما با ا شىىىهاد  و شفم ا رعن تعجىىىىرف

 وا رشاد وا الغي عنده   فقل عاد  ا عي جاهىىىىىىىىل

 خري مصيادتصيده على    ول له امليىىىىىىىىىىىىىىىىح رتى ف

 تر د هلا وقم ا ر اد  فلله نفحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات لكن 

 ترا اليسر بعد التشىىداد  فبالصرب تقضى احلىىىىىىىىىىوائج
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 با قىىىىىىىىىىبال بعد التنكاد  ووجىىىىىىىىىىىىه املسرات هسفر 

 فسبحان من بالع ا جاد  وبالعسر هسرهن فاعىىىىىىىىىىىىىلم

 وآله وا  حاب ا جمىىاد  ىىىىىىىىىهي على امحدو لى  لى

 دواما مدا طول اآلبىىىىاد  و لم عليهم جىىىىىىىىىىىىىىىىميعا

*** 

 :الدان  وت وقال رمحه او على  

 قاعد بم نام ا ليمآعرف النوم و ن   هاعلي قل ملن خال عيىىىىىوني قواهد

 يف ربخل احلىِىىىىمى واملعاهدماتغزلم   دىىمن  بته واو مالك امللك شاه

 مآبغي    اللي دوني لقىربه جماهد   اري  جله وباقي الناس انا فيه زاهد

 واهلداهد والنيب ماشدا قمري احلمى  ودي  نا مدا عمري حلسنه مشاهد

 اعدل شواهدواملدامخل على اوجاني من   اري هيجن يف ا رشا شجن كل واهد  

 ختمها هااو امجعنا بتلك املعاهىىد   النواهد  جل  اك اللي فاق احلسان

 شواهد هك  ي دورها  هل ا بة 

**** 
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 رمحه او تعاىل على  وت الدان : وقال 

 وررك أشجاني وش  وقدي   هانا ر  ن الدان هاج وجدي 

 وا كر رعاك او رلول جندي  وت  تعديىىىباو على  ا الص

  جل الرشا املمنو   فو ودي  ديىىىى ؤذ وااهة م ليب وقص

 ول الصد  اب كبدي ىىىىىىىولوب   هو ر  من يف ا افقا عندي

 أمسي   ا جن الظالم وردي  وا ل مراعاتي وخان عهدي

 عجبم ما للحل طال بُعىىىدي   رريان يف ش ني مسري وجدي 

 هانفس  ن طال البعاد شىىىىدي  عىىىىىىىدي  طول منى قليب ميو  بُ

 فان الفرج ه تي بغري جىىىىىىىىىىهد  ري بالصىىىىىىىرب وا تعديومش

**** 

 } قافية اللال املعجمة {

 ما :قال رمحه او تعاىل دد  السل ان عمر بن بدر رمحهما او آ

 ال اىىىىىونداه من ره  الزمان م  ها من رِماه من ا  وب معا ا

 ابىىىىىىىىىال ور ا اجدوا هدهه و  من هامن تفيض  حاه  ا ريات 
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 باملكىىىىىىىىىىرمات متوجاً أ تا ا  هامن تفرد با ىىىىىىىىىامد وااتدا

 كل اجلىىىهات من الوفود شلا ا  هامن بغىىىمز جنابه ال الب من 

 من هَم  دهن هآبن بىىىىىىىىىدرٍ آ ا  أنا هآبن بدرٍ قد جعلتك مهربي 

 ضعفم وكاد ههدم األلىىىىىىىىوا ا  ىىىىدنافالىَهّم لومحلته ألوا  الىىىىىىىىى

 ىىظن اجلميل وآمىىىىىىىىل بك   ا  تاو ماتربم هٌد وافتك بالىىىىىىىى

 فيقول  ن كان الكرام فهىىىىىىىىىلا  كلٌّ هشري  ليه فيما نابىىىىىىىىىىىىىىىهُ

  اهتسللون  ىل نىىىىىىىىىىىىىىىىداك لوا  ف  بحوا نادا مسارك يف الكرام 

 من كل هم  ن أردت عِىىىىىىىيا ا  هامقرتٍ هشكو اهلموم به ا تعل

 ىىمجد األثيل ولمد األعىلا ا  هبا الىىى وت وَخََّ مسعون الكحيل جتد 

  ما  ىل كس  الثناء رىىيا ا  اللي أمالم من ملكٍ روا تنل

 العزمات دضي  هىىىىىمها نفا ا  به هنضمعمر ابن بدرٍ خري من 

 و عى ليدرك جمده مارىىىىىا ا   امٍ جدا يف طل  العلى فلكم

 ا اادا أخاىىىىىىى وألنفس األعدا  هو للنفائس واملىىىىىىواه  با لٌ

 فحرا ف دَ ْ مِصراً ود  بغىىىىددا  باهم به الشحر املنيخل جناهبا
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 دنا و شاما و كلىىىىىىىىىىىىىىىىىىو ا   اراهتا الفيحاء مل تعدل هبا 

 ودس من مسرا النسيم للا ا  جيد املقيم هبا  روراً كامىىىىال

 ىىهندي و ن كان ا فيف احلا ا  هشتاقها الشاميُّ واليمينُّ والىىىىىى

 أمنا فلسم ترا هبىىىىىىىىا مُالا ا  طابم مسالكها وطا بقاعهىا  

 ومسم به فحرا فد  مَن هلا  مبظفر احلمالت زادت هبجىىىة

 باو واللكر احلكيم معىىىىىىىىىا ا  لك عىىىىىىىىىزهز أال ٍ  زال يف م

 ملجا الورا نرجو به اإلنقىىىىا ا  ثم الصالة على النيب  ىىىىىىىىمد

 جعلوا رىس املشركا جىىلا ا  قد او من يفواآلل واأل حاب 

*** 

 } قافية الراء املهملة { 

   الكثريي رمحه او :بن عبد او قال دد  السل ان عمر بن بدر 

 دي ذ  دودا وازورارا ىىىىىىىوتب  وافتحارا  باًىىىىىىىجيه عُىىتىأراك ت

 ق عنك ا  بارا ىىىىىىكئي  مل أط  ما ب ني ىىىىىىىىىىىىىىك نك مل لط عل

 اظ أعينك السكارا ى يوف حل  جررن جوارري وكُلمن قليب 
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 ل  را أوجهاراىىىىىىىفجد بالو   جرٍىىكفى مانلم من رزن وه

 د أضرمم نارا ىىويف األرشاء ق  ليب  ىىىفقد أ قمم باهلجران ق

 وقليب من  ىىىىىىدودك مست ارا  وها نىىىىىىىبائي بعشقك مستقرا

 ب ني قد رضيم بك اختىىىىىىيارا   هعنفين العلول وليس هىىىىىدري

 لفقد الو ل قصدا واضىىىى رارا  و ن أفنى الضنا جسمي حنو 

 منى قلىىىىىىىىىىىىيب وهكفيين افتحارا   ف نم على التداني والتىىىىىىنائي

 لك التصرهف ركما واقىىىىىتدارا   دأبا والسحطوأنم على الرضى 

 وهارش  ن ا عين نفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارا  فيا قمر عليه الصىىىىىىىىىىىرب فانٍ 

 ف طلعة البىىىىىىىىىىدر السراراوكلُّ  تفرد با ا ن    تىىىىىىىىىىىىىىىىىثنى  

 و ن كشف اللثام بدا هنىىىىىىىىارا    ا أرخى الشعور بدا ظالما

  وهداواهتا فبقم رىىىىىىىىىىىيارا  ىاملكم قلوبنا و كنم منهىىى

 بعشقك يف الورا خلخل العىىىىلارا  وكم     لي  العىىىىىىقل  هٍ

 بنظم هشبه الرا  املُىىىىىىىىىىىىىىىىدارا  شغفي لسانيمن ت غ ىىىىىىىىىىىىزال فيك 

 وهكسبها ارتقىىىىىىىىىىىىاء وافتحارا  وأرسن من تزهن به القىىىىىىوايف
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 مسا فحراً وجمدا  هىىىىىىىىىىىىىىىبارا  مدهح مظفر احلمالت من قىىىىد

 فكم فضل أجاز وكم أجىىىىىىىىارا  هو الفاروق منقىىىىىىىىىبةً ومعنىً

  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيز باملكارم وا تنارا  املىىىىىىىىىىىلوك وكان منهم    ا عُدا

 وأمحاها وأمنعها  مىىىىىىىىىىىىىىىىىارا  وكان أجلها ش نا وقىىىىىىىىىىىىدراً

 وأمحلها وأعظمها وقىىىىىىىىىىىىىىىىىارا  وأ بقها لغاهة كل مَجىىىىىىىىىىىىىدٍ

 وأطهرها وأزكاها نِجىىىىىىىىىىىىىىىارا  ىىىرتاماوأكربها جال  وارىىىىىىىى

 أقام لكل مكرُمةٍ مىىىىىىىىىىىىىىىىىىنارا  أشم األنف أرو  عىىىىىىىىىىىبدذٍّ

 بظلك يف نعيم  جيىىىىىىىىىىىىىىىىىىارا  فياعمر ابن بدرٍ  بررىىىىىىىىىىنا

 اراعمرت بعدلك الدنيا  زدهىىىىى  رتى نشققم من امسك العُمَرا

 كما عم املدائن والقىىىىىىىىىىىىىىىىفارا  و ار األمن يف كل النىىىىواري

 ومن مل ه مئن ن ا وطىىىىىىىىىىىىىىارا  وكل معاند أضحى  ليىىىىىىىىال

 ففضلك شا  واشتهر  شىىىتهارا  فعش وا لم ودم وافحر عُلوًُّا

 ىباراىىىعلى أعلى النبيا  عتىىىىىىىىىى  و لى او ماه لم  حاب

 بعمر نواله وهدا احلىىىىىىىىىىىيارا   مد اللي عم الىىىىىىىىىىىىىىىىىىرباها  
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*** 

 وقال ددره رضي او عنه : 

 منشا  باباتي وطي  مسامري  با األبىىىىىريق والنقا من راجر

 وبواتر  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفوفة ب  نةٍ  ومرابخل الغىىىىىىىىز ن با رهاضها 

 هل طنبوا با الغىىىىىىىوهر وراجر   باو ردث عن أهيل املنحنى 

 فحدهثهم جيلو الصدا عن خاطري   أم خيموا ب ثىىىىىىىىيل منعرج اللوا

 كالسمهري وحلظىىىىىىىىىىىىىىه كالباتر  ومهفهف األع اف ماهس قده 

 بدرٌ جتلى يف ظىىىىىىىىىىىىىالم دهاجر  وجبينه من لم فارم شعره

 جيري على بردٍ وعقىىىىد جواهر  وبثغره السلسال شج بعىىىىىىنرب

 وثقيل ردفٍ هاله من نىىىىىىىىىىىىىادر    يف خصر هاله من داخلبنح

 يف  ائري فهىىىىىىىىىىىىىىواه مين  ائرٌ  مازال بي رتى  لك خاطري

 من جفنه بفتور جفن  ارىىىىىىىر  هس و عليا بصىىىىىىىىىارم هستلََّه

 فالقل  مين يف جناري طىىىىىىائر    وا  اد قليب كا ر من حلظه

 عجال وقد هجعم عيون الساهر  مل أنس ليلة زارني متكىىىىىىىىىتما
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  َرارمُ طريف يف اجلمال الباهىىر  عندما فدهشم من فرط ا بة 

 و قى الىربو  ريا الغمام املاطر  رُعياً ألهام الو ال وطيىىىىىىىبها  

 مابا واشٍ عا لٍ أواىىىىىىىىىىىىىادر  متى أ لي بنريان اجلوا و ىل

 أللو  بامللك املهاب الظىىىىىىىىىىىىىافر  فخرجعنا عن التغزل باملهىىىىىىىىا

 كشف الكروب وكل خ  ٍ جائر   املستغاث أبوعلي خىىىىىىىريُ مَن 

 ادراها بصولة خىىىىىىىكشاف اما  هو قسور اهليجاء  ارم روهبا 

 بال ىىىىىىىىىىعن با أ اودٍ وقساور  تشاجرتثبم اجلنان   ا الرما  

 والقوم با مىىىىىىُىىىىىىىدار ٍ أورا ر  وا يل تصهل والوجوه عوابس 

 ودينه مثل العباب الزاخىىىىىىىىىىىىىر  ليثٌ ختاف األ د شدة ب  ه

  رمن  تد زاكٍ وطي  عىىىىىنا  ملك  فم أخالقه و فاتىىه

 مابا مُثنٍ باجلمىىىىىىىىىىىىىيل وشاكر  عم الربهة بالنىىىىىىىىىىىىىىىوال فكلهم

 نكبا وزنُّىىىىىىىىىىىَدَ كف كل متاجر  تتاورم  كهف الضيوف   ا الرها 

 أمناً فلسم ختاف   وة اائىىىر  ف  بحم طابم بدولته اجلهات 

 ىىافلٍ وعساكربكتائٍ  وجحىىىىىى  ومحى نواريها وناضل دوهنىىىا
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 مابا معطٍ للقياد و ىىىىىىىىىىىىاار  خضعم هليبته امللوك و هنىىىىىا 

 باهم به األرقاف كل مناظىىىىىر  هلا املرجى واللجا عُمر اللي

 وازداد فحرا فوق كل مفاخىىىىىر  اختاره رب العباد خليىىىىىىىىىفة

  ىىىىىىىىر بحانه من مستغاث نا  فاو نا ره ورسبك نا ىىىراً

 فهو خىىىىىىىىىىىري موازر و ََّك  مُلكاً  دُمْ هابن بدرٍ رسبك او اللي

 مانا  قىىىىىىىىىىىىىىمريٌّ بغصن ناضر  ثم الصالة على النيب وآلىىىىىىىىىىه 

 با األبريق والنقا من راجىىىىىىىىر    اىىالصب والصح  واألتبا  ماه 

**** 

 ما :وقال ددره رضي او عنه 

 بدمخل من األشجان هتمي مواطىىىىىره  أ  من لىىىىىىىىىىىربقٍ بم ليلي أ امره 

 نعم بي ارهر أكحل ال رف  ارره   وما الربق أشجاني و  الربق شاقين 

 و   اجره مدو  ال رف  حم بال  فلو ه مافارقم يف الليل مضجعىىىي

 ساهرني جنم الدجى وأ اهىىىىىىرهه  ىاًأبيُم وقد بات ا  لِيُّوَن  نُوامىىىىىىىىىىى

 هشاطرني هلا العنا وأشاطىىىىىىىىىىره  أ ليم شعري هل خليلٌ مساعىىىدٌ
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 زكا خِيمه طبعا و حم ضمائره  أماٌ على األ رار ليس هلهعىىىىىىىىىىها  

 شاورههعا على مارمم رىىىىىىىىىا أ  أبيح مبا أهوا لدههِ لعلىىىىىىىىاىىىىىىىىىىىىىهُ  

 لقد فات أخالقا وعَزا مىىىىىىىىىىىىناظره  ىلى دهن  وي العُىىىىجمألمن األكرما ا

 ألجدر باملشتاق  ا حيىىىىىىىىىىىىىىىا ره  فصربا مجيال واترك الشكو  نىىىىىىىىه

 فكن آخلاً باحلزم  ن ختامىىىىىىىىىىىىىره    و ا الناس  تىىىىىىى من اوائل مكرهم

 وذ مقول تبدي العجاب نىىىىىىىوادره  م مُظىىىىىىىىىىىىهِرٌ عَيا من قي فيه فإنيَ

 ف فحم قِس العصر را أناظىىىىىىىىره   ن برزت مناظراًثراً ىىىىىىىىىىىىنظاما ون

   ا كثر اإلفراط مىىىىىىىىىىىىمن أعاشره  ولكن أطيل الصمم اري بىىىىىىىالدة

 وأنم  ليم مل تنلك ضىىىىىىىىىىىىىىىىرائره  ىىىىدافياقل   َلِّم عَلََّ أن هنقضي امل

 فإنك عن نيل التوا ل عىىىىىىىىىىىا ره   ن أنم هتىىىىىىىىىىىىىواه  ده  و تشكُ

  الما  ىل ري  بتين جىىىىىىىىىىىآ ره  وقل للصبا مهما أردت ت حَىىىىىىىىىمالي

 بالسحر منه نواظىىىىىرهرشا كحلم   مبنعرج اجلرعاء من أدن اللىىىىىىىىىىىوا

 مجيل ا يا ما هس الق د  ناضىىىىىىىىره  أانٍ ل يف الىىىىىىىىدال منهضم احلشا 

 معقرب  دغ أشن  الثغر عاطره  مُورد خَدٍ جىىىىىىىىىىىىىىىو ري لوارى
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 منعم جسم أرور اللحى فاتىىىىىىىىره  ق التفات عىىىىىىىىىىاجلي  روادفبرش

 جيود هبا أوهدرك الو ىىىىىىىىىىل زائره  السما  بىىىىىىىىىىىىىىىزورة   أما آن للنائي

 ودمعيَ قد أوهى العيون تكاثىىىىىىىره  ف وَ العصر  ن القل  قد قلََّ  ىىىربه

 لعمري لقد أضنى الفؤاد مهاجىىىىىىره  وقد طىىىىىىىىال تشبيىىيب به و ىل متى 

 باللي باجملد شاعم مفاخىىىره ولل  فياقل  د  عنك التصابي  ىل اهلوا 

 تغنى بسعد اليمن واجلىىىىىىىىىىد طائره  خَضِما الندا جم الندا  خري ماجد

 تباهم به با املىىىىىىىىىىىىىىىلوك عشائره  أخو اجملد مرهوب الشبا عُمر اللي

 زكا منه منش ه وطابم عنا ىىىىىىره  رضيخل العال والسؤدد ا ض خري من 

 ا بِشره وبشائرهمّوفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرج هَ  أانى وكم فك  ا عىىىىىنا فكم  لق 

 وكل لسان فهىىىىىىىىىىىىو بالفضل شاكره  تلو  األهامى واليتامى بىىىىىىىىىىىىىىىىىبابه

 عفيف اللي ضمم عليه مىىىىىآزره  نا قره   ىل احلسنى بعيد عن ا ىىىى

 وفاض على كل الربهة زاخىىىىىىىىىىىىره  روا رلم قيس يف مسا  ابن مامة 

 جتاوز عنه وهو لللن  اىىىىىىىىىىىافره  و ن ق دمٌ زلم بصار  عىىىىىىىىىىثرة 

 فعاد قرهر العىىىىىىىىىىىا والبشر اامره  وطال ُ رِفىىىىىىىىىىىىدٍ منه فاز بقصده
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 ومزقم اجلمىىىىىىىخل الكثيف عساكره  وكم دوخم أرض األعادي جنوده

 وأهىىىىىىىىملم السمر اللدان قساوره  فال وَز رَ  ن  ال هومىىىىىىىىىىىىىا رعيله

 مهاب  دوق العىىىىىزم واو نا ره  ال رول مهلب ىىىىىىىثا ارفة تنىىىىىىىىى

 ضليخل رري  النحر  مٌ رىىىىوافره   هسري به هنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدٍ أق ٍ مُ همٍ 

   ا اختلفم با اجلنود شواجىىىىىىىره   مىىىىىىىىىىيد ٌ  عليه فتى ثبم اجل نان  ُ

 هدهن هلا بادي األنام ورىىىىىىىىىىاضره  تسامم به للفحر نفسٌ أبىىىىىىىىىىىىىىىيةٌ

 و عدا و قبا  تىىىىىدور دوائىىىىىىىىىره  أ  هابن بدرٍ زادك او رفعىىىىىىىىىىىىىةً

 تدوم على مر الزمان مظاهىىىىىىىىىىىره  ىىىىمتعاو زلم باملُلك العزهز مىىىىىىىىىىُ

 عليها من الدر النظيم أخىىىىىىىىىىىىائره  أتتك عروس الفكر يف رلل الىىىىهنا 

  فى ما بح او  اكىىرهىىصعلى امل  و لى  لىىىىىىىىىىهى كل را و اعة 

 م دهاجىىىىىىىىىىرهوماجنا ليل وادهلم  عليه  ىىىىىىىىىىىىىىالة او ما  را شارق 

 عليه وعم اآلل والصح  عاطىىىىره   و لم تسليما كىىىىىىىىىىىىىىىىىثريا مباركا  

**** 
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وقال رضي او عنه دد  السل ان األمري علي ابن السل ان عمر بن 

 بدر :

 ُعلى من كابد البا هسهر ورتمٌ  التصرب  زاعَتناءا الكرا عين وَ

  موم واحلشا تتسعرُىىىىىىىىىمسري ه  جرانه  أبيم   ا ما الليل ألقى

  مٍ شررها  هعربُىىىىىىىىعوائدُ وَهْ  وأضحي بقل  مستهام تعوده

 هلوب ودمعي يف ا اجر د رُ  رها  ىىىىد قليب بِحوذ زفرات كا

 أتضجر  وعةٍىىىىىىىلشدة ما من ل  مر الغضا متقليب ىىك ن على ج

 تغنى محام يف دجى الليل ههدر  ةٌ و ا شجاني واللواعج جَىىىما

 ومن هلمُ يف القل  ربخل ومسمر  فهيج ذ تلكار  كان رامىىىىةٍ

 ولكنه يف احلسن بدرٌ مُصىىىىوار  وذ با هاتيك الربو  جوهىىىلر

 فيها تكسرمن الردف يف األعكان   هرهك اهتزاز الغصن فوق  ردة

 أوطلخلٍ أوهو جَوهىىىىىرُ  تقل بَرَدٍ  بثغر حياكي األقحوان و ن تشا

 وكوثر قبيل انصدا  الفجر مسك   و لسال رهق عاطر فك نىىىىىىىه

 وقد فا  من رهاه ن دٌّ معىىىىىىنرب    رضاهبا فكم ليلةٍ أمسيم أرسو 
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 بللة و ل  ىىىَىىىىىىفوَهُ  هكدر   وبات على رام الوشاة مُضاجعي  

 غن عنه    بدا الصبح عسكر  ومل ه  الليل مدبرا  ىل أن ترآءا جحفل 

 أ ىً وجوا من أعيين تتفجىر   فوىل خدار الكاشحا وأدمعي 

 منازلىىىىىىىىىىىىه عين وعَزا التصرب   وش م به أهدي النوا وتباعدت  

 كىىىىىىىىىىثري عناء عيشه متكدر   كلا كل    مغرم كابد النوا 

 درك الو ل هصرب روهداً فمن  ه  األ ى  فقلم لنفسي را خامرها

 براهينها تبىىىىىىىىىىىىىدو ملن هتدبر    أ وة العشق مضى من فتيةمن  ففي

 لقوا فلقد مرت بللك أعصىىىىر  ت  ي هبم يف احل  واعتربي مبا 

  ىل بلد فيها عليُّ املظىىىىىىىىىىىىفر    ي مِم يَف  و ن خفمِ من ره  الزمان

 زكا وتسامى منه فر  وعنصر  اللي هو ابن شجا  الدهن  وا تد

 طليق ا ياا بالنىىىىىىىىىىىوال مبشر  فتى عنده تلقى الوفود مرامهىىا

   ومشرواو اجلد  ن جَدا الرجال أخ  و نه ركى جوده فيض السحاب 

 وفحرا  ميما فضله ليس هنكر   او ؤددروا قصبات السبق جمدا 

 الربهة مفحىىىىىىىىىىىر   وشا  له با  ترقى املعاذ قىبل نبم علاره 
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 ومسر العواذ يف الرقاب تكسر  هو األبلج الصمصام والنقخل مظلم 

 هنالك باألب ال تكبو وتعىىىىىثر   وللحيل فوق اهلام ركض و هنا 

 بِكرااته والسيف عرهان أمحىىر   هفرج ا مااها وجيىىىىىىىلو ظالمها  

  ل أ عن املتجىىىىىىربُمه بىىمالرِ  أخافم قلوب الدارعا مهابة 

 لدان له     اك كسرا وقيصر  خيله وقيصرا أدركم كسرفلو 

 ر وم هلا با العىىىىىىىىىوامل مظهر  ففي كل ثغر من  نابك خيله

 ظاهروالبؤس هو املِ عِمُ امل عام   هو الضيغم املقدام والنقخل ثائىىر

 فهو مثمرزكم وتسامى فرعها   دورة أتى من كرام القوم من خري 

 و مضاءُ عزمٍ مُورِدٍ ثم مُصدر  بدههته رأيٌ  دهدٌ وركىىىمةٌ 

 له يف مباراة احلِجاج لىىىىىىريوا  انا وقِساً تعرضىافلو أن  ُحب

 وقِسا أهاد باقالً را هلكىىىىىىر  اناً هَنَبق ةً عىَىىىياوأ بح  ُحب

 هو أشىىىىهرُفجود عليٍّ منهما   و ن   كروا باجلود كعباً ورا ا 

 ب ن الثنا  شك باقٍ مُعَىىىىىىىمارُ    هو املشرتي باملال محدا لعلمه

 وتزجروهامن  ليه العيس تُحدا   أ  هاعليٍّ ها أخا اجملد والعلى  
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 عليها من الوشي املنمق عبقر  أتتك من األفكار بِكرٍ خَرهىدةٍ

 األماجد أجدر ف نم هبا هآبن  مُوردةً رسنا  ليك ز ففىىىىىىىىتها

 مبجدك هعلو قدرها را تنشر  فليس هلا كىفوٌ  واك ألهنىىىىىىىا  

 على أمحدٍ مارنا رَعدٌ مزجمر  وبعد  الة او ثم  المىىىىىىىه

 وماكرب الرب اجلليل مُكىَىىىىىىىب رُ  عليه  ىىىىىىىىالة او ثم  المه

 اجي مسفر وماف لىىَقٌ شق الده  عليه  الم او ماجن ايه  

  الم على مر الدهىىىور مكرر  كلاك على اآلل الكرام و حبه 

*** 

وقال رمحه او تعاىل ملا دعته نفسه  ىل مفارقة األوطىان والتجىول يف    

البلدان ، و لك ألمر ضاق به  رعا ، وأ غى لداعي اإلارتاب مسعا ، لِهَىمٍّ  

إلخوانىه عىلره . ثىم     لقه ، فعاتى  نفسىه ودهىره ، وأبىدا    ىأقلقه ، ودهن  عتى 

رفىىخل  ىل السىىل ان أمىىره ، وعىىزم علىىى مكابىىدة األ ىىفار ، ومعانىىاة األخ ىىار    

بارتكىىاب أمىىواج البحىىار ، وشىىق املفىىاوز والقفىىار ، فلىىم هسىىمح السىىل ان لىىه   

بللك ، ومل هقدر او ماهنالك ، وأع ىاه ماقضىى بىه الىدهن ، وقىرت بىه منىه        
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 لك بعد  نشائه هلله القصيدة  العا ، وجال من  دره الره  والرهن ، وكان

 : 

 وتنىىىىىهدي وتقلقلي وتضجري   لسريروشيم من كمدي وفرط 

 بتله  وتسعرِ  مشىىىىىىىىىىىىىىىبوبة    اِروَ أن النىىار با جواحني 

 متبلد مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرتدد متحري   رريان  و قل   ليم والىىىىىىهٍ

 ولِقِلِّ  ات هدي أطلم تفكري   ةِ ريليت   أهتدي رأها لِقِىىىىىىىىىل

    وقالم أررف القسم أقصرِ  ألدنى راجة ماقمم يف طل ٍ

  ن رمم جنىح م اليب مل أظفر  فك منا األهام آلم  نىىىىىىىىىىىىىىىىىين

 أوشىىىىىامم مستهزءٍ مستكرب   مابا واشٍ را د ومُعىىىىىىىاندٍ

  ترا كلفي أطلم تصربي أن  عامداهادهرُ  ن أامضم عينك 

 رظا هقابلين بوجىىىىىىىىىه مسفر  رتى  ل الغمض عينك أوأرا 

 مبسرة رَلََّم عُىىىرا املستعسر  فلكم ت اول ليل هَىىىىىمٍّ فاجنلى 

 و من ل ف خىىىىىىىفي مضمر   هاقل   تي س و تقىىىىىىلق فكم 

 وفضل عم فامسخل وانظىىر  مننٌ  وله تعاىل يف عُلُو  جىىىىىىىىىىىىىىالله
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 تكرهر هُسرٍ مرتىىىىىىىىىىىىىا ف بشر  وبل فه يف كل عسر قد قضى

 فاهنض هنوض األكرما ومشِّىىر  و  ا رميم من الزمان بنكبىىىة 

 الزمان األعسرأ بحم يف قيد   وارب  بنفسك ليس هعلر قائل

 ك واشىرت وَبِخلْ فيما هزهن رْهاجِ  و يعة مستضعف يف األرض وهي 

 فد  املقام وشد عقد املىىىىىئزر   ن مل تكن لك يف مقامك عىِىزة 

 زاخر املتزجمىىىرموج ا ضم الىىىى  وارك  هدهم  فينة جتري على  

 يف  مة من ربنا مل ختىىىىىىىىىىىىىفر    جتري بعا او يف متغ ىىىىىمطٍ

 أممٍ مُقىىىىىىىىىىفرجمهولة خَرِمٍ و  أو مل تكن فانتاب كل تىىىىىىىنوفة  

 وَجْنا أمون يف السُرا مل تعىىثر  بنجيبة  بوكة عقد القىىىىىىرا  

 فاتم هَمَرجىَىىل ةً  ُاللة دَو ر  عَلياء مِرقىىىىىىىىىال مناها دَو ر 

 أرشاءك القرراء كل مُكىىدار  تبلغك ااهات املنى وتزهل عن 

 لى الدنى مبعمىىىار فاملرء ليس ع   ن نلم ماترجوه فزت و ن  م

 هىىىَىىىىىىميا املتجمهر مل تدرِ مبل   هاعا ذ كن عا ري فلربىىىىىىىما

 كال و  للبا كان ختىىىىىىىىىىىىريي    تاو ما أنا للتىىىىىىىىىىنائي عاشق
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 مالٍ أجَمُِّعَهُ بربح املتجىىىىىىىىىىىىر       ألمرٍ ما و مىىىىىىىىىىىىىيلي  ىل 

 مل كنم وهي تلحفي وت زري  رءٌ لُبس القناعة شيميت ني  م

 وه ول يف وطين لديا لسري  ماكنم أرسبين أرن  ىل النوا

 أبدت اوامض ماجين تسىرتي  لكن دُهيم وللهىىىىىموم بواعث

 ماكان أو ني بكل ت وفُّىىىىىىىىىىىىىرِ    لو  ضرورات أبارم ماجرا

 فيها انى ألخي اللكاء املبصر   م   قول بَيت ي شاعر ٍ متىىىىىىىقد

 وكفاك شاهد منظري عن خمربي   مل هبق عندي ماهبا  بدرهم 

 عن أن تبا  ف هن أهن املشرتي  تهاىىىى   بقية ماء وجه  ن

 يف مسلك مستعص  مستوعر   من هاهنا ضاقم علي ملاهيب 

 صرمين السالم على مىىمر األع  فعلى الدهار و اكىىىىىنيها دائما 

 أبدهم معلرتي ول ماا أعىىىىىلرِ   ع  عليا فراقها لكنىىىىىىىىىين

 بُعدي عن امللك السعيد األكرب   دُّ من تلك الشدائدكلهىىىىا وأشَ

 دهم ا  وب حبادث مستنكر   مر ابن بدر املستغاث به   ا عُ

 رب  لم لدهه ن حُىىىىىىىىىىىىىىواة املتك  املاجد الصمصامة الب ل اللي
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 عزا وجمدا فوق هام املشرتي  من شاد بنيان املكارم وابتنى 

 وتِىىىىىىىىىربٍ أمحر من كل مُبيَضٍّ  الواه  اآل ف ترتا دائىىىىىىىىما

  ُمٌّ روافرها  ىاِلب األنسر  من فضىىىىىة أوعسجد أو ُبَقِ

 كنم  مرأً باحللم منه أجىىىىرتي  أبدهم معلرتي  ليه و نىىىىىىىىين

 كالوابل املسحنفر املتفجىىىىىىىىىر  ها أهها امللك اللي نفحىىىىىىىىىىاته

 راذ و  أدري عَالم ت خىىري   ني لعمرك هابن بدرٍ رىىال  بي 

 ررما ك فراخ بدوٍّ مُقىىىىىىىىىىىىفرِ  أثقلم  الفيت بغُىىىىىىىىىرمٍ مُزعج

 املقىىىىىىىىىىىىىرتكيال أمساى بالفقري   ولبسم ثوب جَمالةً با الورا

 جبىىىىىىىىىىىىىىىىىىوائز وزهادة مل تقصر  وعهدت منك جوائزاً مو ولة

 أمالمُ من نو  السحاب املم ىىر  اللي وانعكسثم ا تحال احلال 

 ر تفكريبا أ حابي فحامن   أ بحم مصروفا بغري جناهة

 مستمتعا يف ظل عيش أخضر  ناعم  عيشفا لم ودُم يف رفى 

 اُل  الرقاب وكل ليث قسور  دولة قعساء ختضخل عندها  يف

 الصادق الىمُزامىىىىىىىىىىىل الىىمُداثر  ثم الصالة على النيب  مىىىىىىىىد
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 أوشق ليلٌ عن  ىىىبا  مسفر   واآلل واأل حاب مابرق شرا

**** 

وقال رمحه او جوابا على قصيدة الشرهف حييى بن  مد بىن عبىد    

امحد ابن اإلمام عز الدهن املؤهدي اليت مد  هبا السىل ان عمىر بىن    الرمحن بن 

بدر ، وهىي طوهلىة مثبتىة بكماهلىا يف دهىوان الشىيخ عبىد الصىمد ، ولىو  أن          

فيها كثريا من التجوز يف اإلعراب ألثبتناها هنا   و ب س أن نورد شىيئا منىها   

 . قال : 

 دُّ مفاخره ىىىىعَكردا شجاعا  تُ  بلغم مليكا يف  را اجملد ناز 

 ره ىىىىىىىله تنبيه كيف أواخىىىىأوائ  ما  ىىىىىىىىىىخبريا ب نوا  الفحار ك ن

 بواتره  تهُرَله    ف ىىىىىىىىىىىىىىىىىهناض   ة  فتىًىىوفارس ميدان البالا

 ف وبى لشحص  هزال هسامره     ا قال أزرا باألده  ابن محري 

 تساعى  ليه دُراهُ وجواهىىىىىىىره   ته و ن خاض يف حبر العلوم رأهىى

 فليس له شبه ومن  ا هناظىىره  هو املاجد املشهور يف كل بلدة 

 مري ضده ومعا ىىىىىىرهل لعَل هُ  العِدا دا مُرام رضيخل الندا حبر اجلِ
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والقصىىيدة تىىدل علىىى أن الشىىرهف املىىلكور ورد  ىل رضىىرموت  ىل      

ي جهىىة ورد ومل نعثىىر للمىىلكور علىىى السىىل ان عمىىر ، و نىىدري مىىن أرضىرة  

ترمجىىة ، ويف أثنائهىىا علىىى أنىىه امتدرىىه هبىىا يف أهىىام عيىىد الف ىىر ، وقصىىيدة      

  ار  الدهوان م لعها : 

 آمره هىىىىو به الشعر منقادٌ ملا   ليحيى ابن عز الدهن هتله  من ق

وقىىد  ىىقط منىىها بعىىد امل لىىخل  ثنىىان وثالثىىون بيتىىا مل هظفىىر هبىىا نا ىىخ    

فرتك  لها بياضا يف نسحته ، وبعد هله األبيات يف  كر السىل ان  الدهوان ، 

 عمر : 

 مرات  فحر دوهنن زواهىىىىىره  هو املىىىلك الندب األبيُّ اللي له 

 جيل عن الدر النفيس جواهره   فإن خاض يف حبر العلوم أفاض ما

  وليس  هاس يف الىىىلكاء هساهره  ان وائىىىىىىىىىىل بالاته تنبيك  حي

 لقد فاز بامل مول والقصد زائره   هو الواه  اآل ف تِىىىىىىرباً تربعا

 فِراخٌ مبعشاب خصي  جتاوره  ك ن اليتامى واألهامى بىىىىىىىىىىىىبابه  

 أخا نِعَمٍ مل خيش هَمًّا خيىىىىامره  بعيد الدار أ بح لىىىىىىىته  وكل
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 فضىىىىىىىىىله متواتره  هوا لنا من   ل املال جىىىىوداً ومل هزلهفرق مش

 لرفعة قدر    أنا اليوم شاعىره  ربانيَ باإلقبال عىىىىىىىىىزا  و ن ذ 

 ثنٍ عليه وشاكىره ىمبا خصين مُ  وذ فيه لبري النظام و نىىىىىىىىىىىين  

 بتهله  مد  فيه تسمو بشائره  وبعد الغنى تثين عليه قصائدي

 فو   ىل أن هنشر ا لق ناشرهه  وهبقى على مر اجلىىىىدهدهن نشره

 وما جن ليل وادهلمم دهاجره  و لى  لىىىىىهي كلما   خل الضيا 

 شفيخل الورا من قد هدتنا بصائره  اللوا  ار خيص النيب املص فى 

 وما بح الرب املهيمن  اكىىىىره     حاب ما   بارق كلا اآلل واأل

**** 

على مص لح القوم ، للفقيىه  وهله القصيدة يف ش ن النب و كر آداهبا  

ن عبد او باخمرمه املتوفى  نة اثنا ومخسىا وتسىعمائة   اإلمام الشيخ عمر ب

دهى  عبىد الصىمد بىن     سها  ىار  الىدهوان الشىيخ األ   ماخَهى  952 هجرهة 

 عبد او باكثري ، وهاهي مخل ختميسها : 

  ن شئم نيل املنى والنجح والظفرا
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 ضجرا لم هدهم وخل الىىىىهَما وال

 و ن أردت بلوغ القصد والوطىىىىىىرا 

 ري مرا ىىىىىىىىا بغبًّوكن هبا هافتى  َ  اهنا ابتكرا ىىىىىىىىىىىلقهوة النب هاندم

 فإهنىىىا تنه  األو اب والعلال 

 وتله  اهلم واألكداروالكسال

 فكن هبا بعد  كر او مشتغال 

 ىرا  ىىىىىىىك األثىىىىىىىىملبيا تابعا يف  ل  عجال فقم داعيها ورا هدعوك

 هي رقية لفؤاد باهلموم لدغ 

 و لوة حلزهن بالشجون دب 

 فاللد أبداً عن ربها وتزغ

 مسعا  ىل قول من يق هلا اختربا  وأ   اوآدابا هل وخل شروطا

 ختاروا هبا بد  هي قهوة القوم ما

 ومشرب الصاحلا السادة الفضال 

 فاهنج على هنجهم كي تدرك األمال
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  مد خري  ادات الورا الكُبَرا  ف ول األمر بسمل ثم  لِّ على 

 فاهنض  ليها نشي ا كي تُعَدا نبىىل 

 ئة وانبساط منك  بكىسل ىىىىىىهبي

 ن دَهِشًا عند املقام عجل ىىىىو تك

 منه اللي شيئته لل بخ واعىىتربا    الغزهر وكل اك خل القشر وبعد 

 وانٌ ملشتغل يف قهوة النب  ىىىىىىىىىل

 وفيه معنىً ل يف السر من أول

 فحله منتحبا  تص  للعىىىىىىىىىىلل

 فرمبا روله الفار اللعا خىىىَىىىىىىرا  ونىىَقى هِ اآلن والقىىىى ه على مهل 

 فاعكف على شرهبا  ختش خمزهة 

 و مالماً وتفنيداً وخت ىىىىىىىىىىىىىىىىىيئة 

 ىىىىىىىىىىرهة فلم تزل بفعال ا ري مغىىىىىىى

 و تدعهم هقولوا زاد أوق صُىىىىىىىرا  ة ِر املا وجز  الكل جتزئىىىىىىىىوق دّ

 هامُدمنًا شُرهبا  ختش قط أ ا 
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 فإمنا اختلوها الصاحلون اىىىىىىلا

 وهاك تكييفها د  عنك  اك و ا

 رالِرَشئم الزهادة زد  هما وكن   القشر دس وماء خُمسه و  ا

 ذ األلباب واألدبهي املنى ألو

  فاعكف عليها تنل ماشئم من أرب

 وخل هلا باقتدار هابس الرط 

 لينقص املا وقد أ بحم مقتدرا   وشُ ا نارك أوقدها بال لىىه  

 رتى   ا شعشعتها النار واعتصرت

 فارفق قليال ترا األ رار را  رت

 ففي أشعتها األنوار قد هبىىىىىىىىىىىىىىىىرت 

 رهّىىىًا من النب فانشق رحيه الع را   وانتشرتك القشر ورا هر    ا

 قد أورد احلُكما يف و فها نُبىلا

 قالوا احلرارة تنفي لا كل اِىىىىىىىىلا

 كللك اليُبس فارلر اك فهو أ ا 
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 ىىلرامل تلىىىىقه نفحم من  اقها قى  من ررقة البول  ن كىىثرته و  ا 

 ها ىىىىىىىىىىىىو در فتىً بالنضج عدل

 وبالقياس وبالتحميس جَمىىىىالها 

 و ن طبحم شرخيا فهو أفضلها

  ن أشرت درا خفيف رو ٍ لبيبا  فحينئل  لحم للشرب فاد  هلا 

 بصفات األكرما رُشيهلب مُ

  ليم قل ٍ بال ره  و دهش

 دحو بنور  ناه آهىىىىىة الع شِ

 الوطىىىرا  نظيف جسم وثوب تبل   ور  هبا واال يف الصيين على فرش

 وكل  ن ٍ فإن او هغفىىىىىىىىىىىىره

 وكل عي  فموىل العفىىو هسرته

 فاشرب هدهم تنل ما أنم مُضمره

 فإمنا جعلوها تُله  الكىىىىىىىدرا  يف موضخل ليس فيه ماهكىىىىىدره

 كن عن مجيخل الورا باو مرتضيا
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 وكن عن الثقال ها ا ِ خمتىىىىىىفيا

 ورِهىىىا  بغري كِربٍ وعُج  مفسدٍ

 و تدعه وراها ق لََّ أوكُىىىىىىىىىىىىثرا  وقرب ال ي  وامشم منه مبتدها

 وخل عنك دواعي اهلم والكرب 

 وا ه  مخل الدهر يف  ريٍ ويف خَبَ ِ

 وا لك طرهق رجال العلم واألدب 

 فهله  اعة األشعار والشىىىىىىعرا  و تكن اافال عن منشد طرب

 شتغالكن عن  ومك باإلنشاد م

 قيم الردا شربا مخل الثقالوارلر وُ

 فإمنا جعلوها تله  املىىىىىىىىىىىىلال

 هلا شروطا فحل عين به خربا   زدت على  و ن هكن من رجال الدهن 

  ن ماء وجهك عن ررعليك هَمُن 

 فإن ماء املُحياا مَنْ هَرِقهُ هَهىىىىُىىىىىىىىىىىىن 

 وطهر القل  عن ره  اللنوب و ن
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 مستقبال قبىىىىىىلة اإل الم مسترتا  مثل ت هري الصالة وكن طهارة 

 أرسن بربك ظنا تبل  األمال 

 ومن عقوبته كن خائفا وجىىىال 

 كن ث ما با الرجا وا وف مبتهال 

 يف السر واجلهر عما قد را وبرا  نقي  ر بلكر او مشىىىىىىتغال 

 قد فاز من قبلها أم الكتاب تال 

 قل  الصدي جال وبعدها فهي لل

 فهله  نة األخيار والفضىىىىىىىىال

 أعدادها وهبلا أوصِ من رضرا   كلا على شرهبا قل هاقوي على 

 عسى خيفف عنك او  يئة 

 والعا تضحي ملن هتواه رائية 

 فالزم رواهتها  ختش عارهىىىىىة 

 و تة فالتزمها تصح  الظىىىىفرا  تقول  لك عشراً تقتضي مائىىةً

 ن هبا أبد األهام مرتبىىىىىىىىىىى ا وك
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 رتى تكون بلكر او مغتبىىى ا

 و ترا أبداً ميال و ش ىىىىى ا

 فيها وتلمح  اك السر را  را  وتشهد السر عما قلم منبس ا

 يف قهوة النب معنىً ليس هَنف هىىىىىىىىىىىِمُ

 قوم هبا يف  ال  احلال قد ركموا 

 ىىىىىىىىىىزموا وفتية تبعو التحليط والتىىىى

 جرا مبا جرا من قدهم األمر را   فمن هنا خب وا فيها وماعلموا 

    رجا   ىىىىَىىموا بالعلم والعمىىىل

 قد شاهدوا  رها با الدنان جلي 

 فسرت أقفو وا يف أوضح السبل

 مجعم فيها لك اآلداب خمتصرا  فهله نبلة جاءت على عجىىل 

 ل شاعىىىىىىرهاخىَىماستُها تابعا ماقا

  من حبر أفكاري أختريت جواهرها

 تنظمم وا توت عندي نوادرها 
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 احلمد و مغين فاقة الفىىىىىىىىىىىىقرا  وفم ثالثا بيتا قلم آخرهىىىا 

**** 

وقال رمحه او من املحمسىات دىد  السىل ان عمىر بىن بىدر رمحهىم         

 او : 

 ا أراقين برقُ احلِىىىىىىىىىىىمى ملََّا شَر

 فاهنل دمعي يف خدودي وجرا 

 والوجد أورا يف زنىىىىىىىادي شررا

 فما ترا هاعا ذ فيىىىىىىىىما ترا   راىوبَ جسمي حنلوالشوق قد أ

 وكلما ه  الصىىىىىىىىىبا أورثين 

 وجدا وررقة أهاجا شجين 

 ورَراما طريف لىىىىىىىىلهل الو نِ

 جفين الكرا  وجفىىاوزاد  ي   شوقا  ىل وادي الغضا والد من 

 فهات ذ باو هافوج الصىىىىىىبا 

 أخبار من قليب  ليهم قد  َبا 
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 وكم أعاني من جفاهم وَ َبا

 ماكان أهناها وأزهى مسىىىىىىرا  فيارعى او أوهقات الصِىىىىىىىىبا

 مرت لنا باألبرق الفرد ليىىىىىىال

 مخل احلِسان الغِيد رَباات احلِجال 

 ألباب الرجال  من كل من تسل 

 وق وا م راجىىىىبها مستظهرا  ومن رنا أحلاظها راشم نبىىىال  

 وذ بىحي املنحنى خليىىىىىىىىىىىلة 

 عيوهنا بسحرها كحىىىىىىىىىىىىىيلة

 خدودها وردهة أ ىىىىىىىىىىىىىيلة 

 وكم أقا ي من جفاها  ىهرا  مل تغنين يف ملتقاها ريىىىىىىىىىىلة  

 وادي األجر  مل أنس    حنن ب

 مابا بانات احلِمى واألجىىىر  

 وعنربي ا ال قد بات معىىي 

 ف خجل الشمس وأخفى القمرا   كالبدر يف برج  عيد امل لىىىىىىخل  
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 وبات هسقيين رريق السلسلِ 

 من أشن  علب اللمى والقُبَل 

 أنفا ه تفضح رهاىىىىىىىا املندل 

 كم  قم منه  لسبيال عَ ِرا  ورشفه ه في هلي  الغىِىىىىىىىل لِ  

 هسيب الورا ب لعة ا د القدهم 

 وهسحر األلباب باللحى السقيم 

 ولفظه املنثور كالدر النىىىىىىىىظيم 

   ا تبداا أورَنىىىَىىىىىىىىىا أوخ را   هو فتىىىنة العشاق واو العظيم 

 خدوده تُحجل أزهار الرهاض

 ناعمة با ارىمرار وابيضاض

 با تيهٍ وانقباض  باهر رُسنٍ

 والقل  من رر الغرام ا ىتعرا  ويف رشاي من جتنيه  ر ىاض

 قلم له ملا ن ا عين و ىىىىىد

 واررتق القل  بنريان الكمد 
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 هل لك يف  مخاد رَرٍّ ق دْ وَق دْ 

 فازوَرا وا تحيا وعاد القهقرا  بقُبلة فالفضل أوىل معىىىىىىىىىىتمد  

 عهود قلم له أنسيم هاتيك ال

 وملتقانا با بانىىىىىىىىىىىىىات زرود

 ول ثمُ تلعيس الشفاه وا ىىىدود

 ومل أزل ها أمىىىىىىىىىىىىىلي مستهرتا   لكنين مل أنسَ    طال الصدود 

  ن مل أنل منك اللقا هاقىىىَىىمَري 

 وطال ليلي وتىىىىىىمادا  هري

 أمعنم يف نظم القوايف فىىىكري

 من للمعاني بالعواذ عىىىَىىىىىمرا  عُىىىىىىىىىىىمرمبد   ل ان الرباها 

 هو املال  املستغاث املىىىرجتى 

  و اجملد والفحر األثيل واحلِجا 

 محاه رب العرش ماليل  جى 

 حيدو  ليه اليعمالت الضىىىىىمارا   وما  ليه وفىىىىىىىد رك  و جا 
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 خليفة الرمحن وَهااب األلوف 

 والضيوف كهف اليتامى واألهامى

 ولخعادي فهو جدا  األنوف 

 هع ي جلُيَنًا ونضارا أرىىىىىىىمرا  ومن ع اه كم رأهنا من  نوف 

 نواله وفضله عم األنىىىىىىىىىىىىىىىىىام 

 و يته قد شا  يف هند وشام 

 وا  ة العقد من القوم الكىىرام 

 ه املرا يف اجلود والصفح فد  عن  مامثله با املىىىىىىىىىىلوك والسالم

  ِنانه مزاق أرباب العىىىىىىىىىناد

 و يفه فراق أرزاب الفسىىاد

 وفر من هيىىىىىىىىىىىىبته بيم زهاد

 ومل هزل على العِىىىىىىىدا منتصرا   شَرادهم يف كل قفر وأبىىىىىىىىىىىاد  

 تاو مهما ناب خ   كارث

 أيف اجلهات ظىىىىىىىىىىهرت نباهث
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 ىىىىىىىىىادث   جل نا  ن دهانا ر

 فإنه أشبه را  عُمىىىىَىىىىىىىىىىىىرا  هو اللي للعُىىىىىىىىىىىىىىىمَرَهنِ ثالثُ 

 هو الكرهم املنعم املفضىىىىىىىالِ 

 تتبخل منه قوله األفعىىىىىىىىىىىىىىىىال 

 ليثٌ   ا تقارن األب ىىىىىىىىىىىىال 

 م الواى أ د الشرا  واعتكرت هو  زال اق به النِىىىىىىىىىىىىىىض يف م قطٍ

  ُميدَ ٌ شىىىىىىىىهمٌ أبيٌ أال ُ 

 وجوده ا يثٌ نفىىىىىىو   َي  ُ

 هشٌ طليقٌ أبلجٌ مُىىىىىىىرر  ُ 

 فحلمه وجىىىىىىىىىوده عَما الورا  ورلمه من كل رَر ٍ أررَ ُ

 هو الكرهم ابن الكرهم األجمدِ

 اللو عي األملىىىىىىىىىىعي األرشد

 وك هوجىىىىىىىىىىىىىدمامثله با املل

 من كل  وء ووقاه احلىىىىىىىىلرا  محاه رب العاملا الصىىىىىىىىىىىىمد
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 تاو ما يف عُجمها والعىىىىىرب 

 كال و  يف شرقها واملغىىىىىىىرب 

 شِبهٌ له يف بللىىىىىىىىىىه للنش 

  زال كهف الغُربا والفىىىىىىىىىقرا  مُشتِمٌ يف اجلود مشل الله 

 أهها السامي اللرا هاعىىىىىمرُها 

 ها من له شا  الثنا واملفىىىىىىىىحر 

 و يته با الرباها عَىىىىىىىىىىىىىىىى ِرُ 

 وكان يف ضوء النهار أشىىىىىهرا  هفضح رهىىىاىا املسك را هنشر

  زلم يف أراد عيش هىىىىاني

 ظال ظليال عصمة للجىىىىىىىاني 

 ىىيان مىىىوتا ألهل الظلم وال غىىىى

 اللرا   امي لك أال ٍيف عز مُ  ترعاك عا الوارد املىىىىىىىىىىنان  

 ثم  الة او دأبا  رمىىىىىىىىىىىدا

 ختص ختم املر لا أرىىىىىىمدا
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 وآله و حبه مااىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرادا

 ركابه ليىىىىىىىىىىىىىىىثربٍ ملا  را   طريٌ ومارادٍ تغناى ورىىَىىىىىدا

**** 

 وقال ددره أهضا : 

 أم األقحوان الغض فا  له نشرُ   أطلخلٌ نضىىىىىىيدٌ  ا املقبل أم دُرُّ

 رواه ملى مسكٌ فضا  له ع رُ  أم اجلوهر الشفاف دق نظامىىهُ 

 رضاب أم املاء الز ل أم ا مرُ  وبا ثناهاك الشهي ارتشافىىىىىها 

 يف جدهدك أم زهرُ بفيك ونار   روائحٌ ومن جنة الفردوس فارم 

 قضي  نقا أم  ا جبينك أم بدر    هقلهاو ا الشمس يف دجيور شَعْرٍ 

 الفكر فقد رار يف ت ليف  ورتك   و ا ردفك املرتج أم رمل عاجل 

 السحر  أده  ومن جفنيك هستنبط  مجالك مغناطيس كل مهىىىلب

 األمر  كألهل النهى بل  ار فيهم ل  تبارك من أنش  مجالك فتىىىىىىنة  

 له يف احلشا ف تكٌ و يقله الفرت   ارما  ف وقعم فيهم من حلاظك 

 واهلجر فقد طال بي منك التباعد   من اجلفا هواكربييب أقلين يف 
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 هنرُومن مدمعي فوق ا دود جرا   ولوعيتوطال  ُهادي واشتياقي 

 له  رب  من  األشواق عناه يق   وهل وعزا ا  باري هامدا أملي 

 ولو ك مل دخ دفىىىىىاتريَ الش عرُ  شقتك رتى رقََّ فيك ت غزذ ع

 كجود ابن بدرٍ  هرام له رصرُ   فاتك  حيوي نظامي أقلُّهىىىىا  

 لُجَينًا و برهزاً ونائله اىىَىىىىىىىىىىمرُ    له يف الندا أهدٍ هَسِحُّ بنىىىىىىاهنا 

  السفر ريات بي هنتهي مر ا ىل عُ    ا نابين خ   الزمان فإنىىىىين  

  الق ر  ا ض نام األنواء وارتبس   مواهبه مو ولة مبىىىىىىىىىىىىواه   

 هقلقلها اإلرقال يف البيد والزجر  يف الفال ىل جوده لدا الركائ  

 والفجر تساوا لدهها رندس الليل   طوت كل ف دْف دٍ ليه انربت رتى 

 اريه كنز الكنوز له  خىىىىرُ   ا   وأنفس  خر عنده بلل مالىىىىه 

  رمةٌ مل جير منه هلا  كىىىىىىىىىرُ  وماقال   عند السؤال ك نا   

 مكارمه    من  جيته اجلىىىرب   ومل حيرم الراجا ما أمالىىىىىوه من 

 الدهر   ا شئم باإلقبال هسعفك   جنابه  هو الناس كل الناس فاقصد

 رب ا ُ ربا  وأفضل رتى ضاعف   ده منم عنه يف اآلفاق أخبار جم
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 ردهثهم وا كر مليكا له اللكر   عُداعن  كسرا وقيصرن  كروا فإ

   ؤدده ك سرُوكسرا به عن نيل   فقيصر مقصورٌ عن  دراك جمده 

 وماكان باهيٌّ جبود ا الدهىىىر    و ن  كروا كع  األهادي ورا ا 

 لفٍ تلك امليامنة الغُىىىىىىىىىىىىرُّأبودَ  وحييى وقعقا  ابن  ورٍ ومثله 

 جيود به  ل اننا عُمر البىىىىىدر    عُشرِ مافما بلغوا يف اجلود معشار 

 وأعظمهم قدراً   ا عظم القدر   أ   نه خري امللوك و ن عىىىىىىىلوا 

 لقد طاب منه املنتمى وزكا النجر  وأشهرهم  ِيتا بكل فضىىىيلة 

 خزائنه رتى شكا ب شه الترب   ىىىىىىر ق ماروت وأهن له مِثلٌ هُفىَى

 ونور مُحىىىىىىىىىاىياه هلو  به البشر  وألفاظه جود هفيض على الورا 

 ويف ط رَفٍ من جمده هغرق الفكر   ف نى حييط املادرون بو ىىفه  

 ويف رلمه أورأهه ال ود والبدر   الوااهو الغيث يف األ ال والليث يف 

 أخو ثقة ماش نه البغي والغىدر   مل نشايغم  جاهاه مباء الوفا  

 رباك مبا ختتاره فله األمىىىىىىىىىر    أ  هابن بدرٍ ها أخا اجملد ثق مبن 

 فقد جاءك اإلقبال والفتح والنصر   عنوة   جريهحوانتهض وافتض فث  
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 فحيلك واألب ال ضاق هبا البَرُّ   فيمم رِماها وافتتح كل مبهىىىم  

 فمامهرها    الصوارم والسُّمىىرُ    الصوارم والقنا وأمهرها لهافح

  وارمنا واملرهفات هلا مهىىىىر    و ختتشي منها النشوز وهىىله

 والكِربُالتيه  ىل رربك ا تغواهمُ   ف بَيمُ زهاد قادهم شؤم رظهم 

 وَمُرهُ مبا هتوا فشيمته الصىرب    فجهز  ليهم  نوك الليث جعفراً

 والبرت به تزدهي السمر ال وهالت   ضيغم املقدام والنقخل مظلم هو ال

 مناق  جمد بالفحار لىىىها نشر   هو البا ل الشهم األبيُّ اللي له 

 فرواهسري به عبل الشوا يف الواى     ا ماترآءته األعىىىىادي مُكلال

 للعر اعليُّ اللي منه العِدا مسها    و احلِجى  وقد ت ما قيدوم الفوارس 

 لمال  أثقا  هَئطُّ لىىىىىىىىىها الظهرُ   ف كرم به شبال هصورا مهىلبا 

 كراوا ليوث   ا نادا منادي الواا   تلو  به فتيان رربٍ ك هنىىىىىىىم  

 والسرت ف نم ظالل او يف ا لق   فعش هابن بدر يف  رور ونعمة

  لٌ بِكىىىىىىىىىرُ  منعمة هركولة عَي  كاع ٌ  أتتك من األفكار رسناء

 الفجر  لق او ماطلخلعلى خري خ  وبعد  الة او ثم  المىىىىىىىىىه 
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 الزهر ومايف الدجى نارت كواكبه   عليه  الة او ما   بىىىىىىارقٌ  

 احلشر  خائرنا العظمى   ا أزف   فصلوا عليه فالصالة عليه من 

 الصدرالغُماى وهنشر  تزول به   وعَناا هبا األرزان جتلى ونورها 

 ومامثلها كىىىىىىنز حيط به الوزر   ملن  وترمى به األوزار عن كل 

   العُمرُأ زمها ما عشم أوهنقضي   عليه  الة او دأبا مضاعفىىا 

 وتابعهم واحلمىىىىىىد و والشكرُ   كلاك على اآلل الكرام و حبه 

**** 

عمر بن بدر وههنيئه بانتصىاره يف  وقال رمحه او تعاىل دد  السل ان  

وقعة ايل باوزهر بالنقعة على أعدائه ا ارجا عليه ، وقتل زعىيمهم الشىيخ   

عبىىد الىىرمحن بىىن عبىىد او العمىىودي . وهىىله القصىىيدة هىىي مىىن بليىى  الشىىعر 

وعلوهه ، وجىزل الكىالم وعبقرهىة ، ومىن األ ىف أن آخرهىا اىري موجىود يف         

لدهوان ، وكت  نا خ  ردا ا باحلاشية أنىه  النسحتا اللتا عندنا من هلا ا

وجدها مق وعىة الىلهل ، كىللك يف األم ، ووجىد فيهىا بياضىا  ىل األبيىات         

املفقىىودة ، واألمىىل وطيىىد يف احلصىىول علىىى نسىىحة ثالثىىة تكىىون فيهىىا هىىله         
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القصىيدة كاملىىة . وتفيىىدنا هىله القصىىيدة  ن السىىل ان عمىر كىىان هسىىتعا يف    

د  ىبق للشىاعر أن مسىاهم األروام يف قصىيدته     رروبه جبنود من الىرتك ، وقى  

الدالية    هقول فيها :) كلا األروام تستبق ا تباقا ( وهىله القصىيدة املشىار    

  ليها : 

 فتحا مبينا مخل الت هيىىىىىد هاعمرُ   او أكرب هلا النصىىىىر والظفر 

 خيشى املعادهن  ن قلوا و ن كثروا    فمن رعته عناهات اإللىىىىىه فال 

 عونا و ار مباخيتاره القىىىىىىدر    من كان معتصما باو كان لىىىه  

 ومل هفز من بغىىىىىىىىري او هنتصر   وكل باغٍ فإن او خا لىىىىىىىىىىىىه  

 منكسر  عاداك طرا فجيش الغدر  فيابن بدر هنيئا قد ظفرت مبن 

 خسروا  موه قدودون  دراك مارا  بَدادتَ مشل هُمُ يف كل نارىىىىىىىية  

 مست نفا أبدا حيىىىىىىىلو به الساريُ   نلم املزهد فهلا بدء أولىىىىىىىىىىه  

 فتح وطالعه بالسعد هىىىىىىىىبتدر  نصرٌ عزهزٌ من الرمحن قارنىىىىىه  

 حببل اىدر وا باىا مباادروا   ملا تآلبم األعداء واعتصموا

 الوفا مل هشبه با نا ضررعلى   هم  املوك بعهد او أهنىىىىىىىىىمُ
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 طباعهمُ   ل عا للقوم     عثروا  وهادنوك على ادرٍ به جُبلم 

 حلينهم و ىل تنكيلهم نفىىىىىىىىىروا    اهلم و عوا زرفا  ىل آججاىك 

 رُشداً و لصنيخلٍ منكم شكروا  ماراقبوا عقد ميثاق و  حبوا 

 ارتفروا هاروا يف اللي    الفساد ف  بل ا تمروا على طغياهنم وأبَوا 

 مل اره التيه وال غيان واألشر  جَرا الوجيه مخيسا من عساكره

 أبصارُ أفكارهم هلا هو ا  ر   مل عَميمفجندوا مجعهم يف الغيل 

 جبحفلٍ قاده الت هيد والظىىىىىىفرُ   رتى رماهم أبو بدرٍ ومزاقهىىم 

 رُستعِت  احلرب وناركي جُرد امللا  الدرو  على  ظلم أ ود الشرا رشو 

 وكم أ رواطعناً وكم  رعوا قتلى   تُفري مجامجهم ضرباً وتو عهم 

 وللنحور فيا و كم حنىىىىىىىىىروا  وللبنادق وَقىىىىىىىىىىىخلٌ يف رى همِ 

 و بضرب لقيصر منهم اقتصروا   جسدٍوالتُرك مل هرتكوا رأ ا على 

 م ضراامةً عند اللقا  ربوافه  ثبتوا والعسكر اللج  املنصور قد 

  ىل بنادقهم باجلىىىىد واشتمروا  قومٌ   ا مادعاهم  ارخٌ وثبوا 

 عَودهم خَوَر فما يفكس  اجلميل   مل هقصدوا محلها    وقد رمقوا
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 دُ نا األعادي به والنقخل معتكر  و بالنقعة الغراء مُعىىىىىىىىىىىت ركٌ

 و وزر هبغي النجا ريث  منجا   فكان أرظاهمُ من ف را منهزما  

 بدت هلم عِبَرٌ فيها ومآعتربوا   وقدملا أ َرُّوا على نقض العهود 

 هكن هلم يف بقا   الرهم نظر   ومل عَموا و َمُّوا عن الرأي السدهد 

 تعلقًا مبحىىىىىىىىىىىىىىالٍ قاده األشرُ   ا هًف رأموا أموراً وليسوا أهلها  َ

 كمثل مانفرت من قسورٍ رُمُرُ  فانىىىىثنوا هربا ف مكن او منهم 

  ىل هنا انتهى املوجود من أبيات هله القصيدة 

 :وقال هله القصيدة دد  السل ان عمربن بدر رمحهما او تعاىل 

 فال خال منهمُ مسخلٌ و بصىىىىىىىرُ  بصري ويف هواهمُ رل يف مسعي 

 همِ  هم مَزاقوا ك مَداً قليب بِغ ىىىىىىىي 

 وأ هروا مقليت شوقا لقىىىىىرهبمِ

 ومل هرقوا ومل هرثوا لِصَبىىىىىىىىىىىىىىى همِ 

 ملا أمرواصيانا عِ نُسِولسم أرْ  قضى ب اعتهم  ل ان ربهم

 فياهلم  ادة ماكان أجىىىىىملهمُ
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 وما أشَدا  ادههم وأم لىىىىىىىىىهمُ 

 وما أمرا جتنيهم وأجهىىىىىىىىىىىىلهمُ 

 ادروا  فو الوداد و ن خانوا و ن   جددوا هجري بدت هلمُ وكلما

 قليب الكليم بنار الوجد هستعرُ

   ا به املتلفان الوَجىىدُ والسهرُ

 ومن جتنيهمُ رارت بي الفىىىكر 

 فما لو ليَ  جيري به القىىىىدرُ   القدر و ن شكوت اجلفا قالوا جرا 

 ذ مُهجة كاد هفنيها تكلفىىىىىىىها

 ت  ادتي بالو ل تتحفهاومارأ

 ملا رأو أن طول اهلجىىىىىر هتلفها 

 واو مامسعوا  نبا و بصىىروا  لجبوا بلنوب لسم أعرفىىىىها  

  د احلبي  ومل هسمح لوامقىه

 من روض خدهه جيين من شقائقه

 بغري  ن  جناه عن ردائقىىىىه
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 هعتلر نبا جيده و دكىىىىىىىىىنه   لكن متى رام معشوق لعاشىقه

 بي أايدٌ كحلم بالسحر مقلته

 وضرجم بشقيق الورد وجنته 

 الرا ُ رتقيه ثم النادَ نكهىىىىىىىىىىىته

 خ ر رتى  لبم بقائي واهلوا   ماكنم أدري اهلوا لو   بته 

 هاقاتلي بفتور اللحى والداعىىجِ

  يف املهج ضمَبسيف طرفك عمداً خُ
 فافتك ب هل اهلوا  ختش من ررج

 بَر دْ لظى كبدٍ بالوجىىىد تستعرُ  ا مبقلتك النجالء من بىىىىىىىرج  مب

 هواك دهين و  أبغي به بىىد 

 و  أراول عما ترتضي خو 

 و  أميل  ىل من فيك قد عل 

 مال  ذ يف املال    الفتى عُمرُ   ماذ  واك ربي  يف املال  و  

  كليل تاج املعاذ هبجة الزمىىىن
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 واجملد واإلرسان واملنن  و العز

 من شا   ؤدده يف الشام واليمن 

  زال يف دولة أهامها اُىىىىىىىىىىىرَرُ  وفيه رارت  وو األلباب والف ن  

 فاق امللوك عُالً من  ا ه اوله

 نداه أزرا بوبل الغيم وابلىىىىىىىه

 وفاز بالنجح عافِيهِ و ىىىىائله

 جلوده زُمرٌ يف أثرها زُمَىىىىىىىىىىىىىرُ  هومل تزل أبدا دأبا توا ىىىىىىىىىىىل

 أندا امللوك هداً أعالهمُ كرمىىا

 أ ناهمُ هِممًا أوفاهم  مىىىىىما

 أعالهمُ مفحراً أزكاهم شيما

 وشاد للمجد بيتىا دونه القىمر   روا كرام املساعي وارتقى ومسا  

 فيابن بدرابن عبد او ها أملي

 ل زلم يف دولة تعلو على الدو

 وعز ملك وعيش ناعم خضل
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 و ار يف كل ماختتاره القىَىىىىدَرُ   عى ل اعتك األمالك كا ُول

 ثم الصالة على من خُصا بالشرف
 وهر الصدفالكون جمداً جخال ة 

  مد رُبُّه أمنٌ ملكىىىىىىىىىىتنف

 امل ر ما   يف السح  برق أو ى   كلٌ ويف واآلل والصح  واألتبا  

**** 

 : ل دد  السل ان عبد او بن عمر بن بدر رمحهما اووقا

 رش ً روا احلسن البدهخل ب  رهِ  مابا بانات الغىىىىىىىىىىوهر و درهِ

 لعبم مبع فه  الفة خىىىىىىىمره    خيتال كالغصن الرطي  ك نىىىما

 ا ف ل  الرقي  هبا وااب لعلره  مل أنسَ     قيته يف ليىىىىىىىىىىىىىىلةٍ  

 ائق ثغره رَىىىر  اجلوا  لسال ر  رشته زنىىىدي وأرشفين على أف

 ولوهتها بعد العىىىىىىىىىناق  صره  وجبلنار خدوده عبثم هىىىىدي 

 مت ودٍ بالتيه نيط ببىىىىىىىىىىىىىىدره  وضممم اُصنا أملداً يف رَبوةٍ 

 أطفي به كبدي و عج رَىىىىىر هِ  وجعلم مرشفه الشهيُّ على فمي
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 يف بُردتي طي العتىىىىاب ونشره  و ليلتنا اليت بِتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنا هبا 

 رشفات رهقٍ بىىىىىىاردٍ عن دُر هِ  مابينىىىىىىىىنا ماهُسرتاب به  وا 

 فينا وزادوا يف املالم ونُكىىىىىرهِ  لو هعلم الواشون  لك شىَىىىىىناعوا

 لنا با األراك و ىُىىمْره  لفم  هلفي على تلك األوهقات الىىيت 

 والقل  ماخ ر الفراق بفكىىره  ريث العيون مبن ل  قىىىىرهرةٌ

 وجدي وطالم بي لياذ هجره   ني و ن عَزا الو ال ول ىىىىجا بي 

 ما  ه اق و هلاق لىىىىىىىىىِىىىىمُر هِ    أشتكي    البعاد فإنىىىىىىىىىىىىه

  اك اجلفاءُ فال أقىىىىىىومُ بشكره  فحبلاو  ا اجلفاء على الدُنو  

       بدر يف دُجُىىىىىىناةِ شعره  قسماً ب شن  ثغره وبىِحىىىىىىد هِ

 مبدهىىىىىح عبد او آهىىىىىة عصره   ني به  َ ٌّ كما أنا مُولىىىىىَىىىىىخلٌ

 قدراً على كل امللوك بفحىىىىىره   ل اننا امللك املؤهدُ مَن  ىما 

 ايث   ا ظ نا السحاب بق ره  يف الواا ليث وهو يف أزمة هو 

 وزهم لياليه كليلةِ قىىىىىىَىىىىدره  وبه الزمان تفاخرت أهامىىىىُىىىىىىهُ

 فقد ااتنى عن ز هدِه أوعَىىىمْرِه  مَلكٌ   ا وافاه طال  رِفىىىىىىىدَه
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 على العفاة بوفىىىىىىىره أبداً جيودُ  جَما اجلِدا مترب ٌ بىىىىىىىىىىىىىىىىىىنواله  

 من ضئضي اجملداألثيىل وجنره  هو من  ميم الفحر لُ ا لبابه

 مل هبلغوا جمداً قُالمَة  ظِىىىىىىىىىىىفره   ن امللوك و ن تساموا رفعىىىىىىىة

 وفعاله يف ن هيه أو أمىىىىىىىىىىىىىىىىره  وهو املوفق للصواب مَقالىىىىىىُىىىهُ

 عنوان   عاف الوفىىىىود ببشره  ة وجىىىىىىهههَشٌ طليق يف أ ِرَِ

 عن فيض نائله العميم وقهىىىىىىره  وا  هلمُيف البوادي والقُرا   ِر

 وأمانه يف بَىىىىىىىىىىىىىدوِهِ أورضره    تلىىىىىىىىىىىىىق    راتعا يف جوده 

 ىه ونصرهيف ظل ت هيد اإللىىىىىىىىىىى   زال يف مُلكٍ منىىىىىىىىىيخلٍ أال ٍ 

 أبد األبيد وآلىىىىىىىىىىىىىىىىه يف أثره   ثم الصالة على النيب  ىىىىىىىىمد

  لى عليه او رافخل  ِكىىىىىىىىىىره    أعال الورا شرفا وأكرم  ىىيد

 وشدا احل مام بوكىىىىنه أووكىىىىره    لى عليه او ما رت الصبا 

  ىل زهارة قىىىىىىربه   ار احلجيج    لى و لم  و اجلالل عليه ما 

*** 

 } وقال ددره أهضا {
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 وخل بيىىىىىىىىىىىىين وبا الليل والسهر    مرِدعين   ا مل تساعدني على السا

 بالىىىىىىهَم  والسهد يف طولٍ ويف قِصرِ  نِمْ   بُليمَ بليلٍ وهو مُىىىىىىىىرتكمٌ

 لشوق واألشجان والفكر مىىىَىآلنَ با  أنم ا ليُُّ وقليب من شوااىىىىىىىله

 عن الفىىىراش وأجرا الدمخل كامل ر   البا أقلقين وجىىىىىىىداً وزرزرين

  ا أكابىىىىىىىىىىىدُ من هَمٍّ ومن ضجر   أ ىً فكم أ وب وأرشائي تلوب 

 ما  هرهىىىىىىىىبك  تله  على ا رر  فالتلمين هُدهم الرشد وا خلَ  ىل 

 ىىحالا عقبى من اإلهقا  يف ا ى ر  يف الىىى لم ف رتكُ ماليس هعين املرء أ

 محالن رِمالً وعنه كل مُصى ربي   ني بىىُليمُ مبا  هست ا  لىىىىىىىىىىه  

 وعا ل مقدهىىىىىىىىىىىىىىىر أمحق أشرِ  خٍلٌ هصد ورُسادٌ تشاطىىىىىىىىىره

 ىىىىىتصرراذ و  عا ذ عين مبقىىىىى    ا ل هدنو و  احلساد هرعهىىىمُ 

 عنهم رمونيَ عن قوسٍ بال وَتىىىىىىىىىىر    ملا رأوني مبن أهواهُ يف شُغىىىىىىىُلٍ

 ومزقوه بزورٍ اري معىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىترب    رتى لقد ثلبوا عرضي جبهلىىىىهمِ 

 ليسوا أنا ا و ن كانوا من البىىىىىشرِ    لكن رلمي أ م السمخل عن نفرٍ

 أ غى لقول علول زاد يف الىىهلر   هوهم فال وعا رشدي رضى من قد
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 وهو رياتي وهو مسعي وهو بصري   فكيف هردعين عن ربه عىىىَىللٌ 

 خلعم فيه علاري اري معىتلري  لبسم ثوب ارامي يف هواه وقد

 أجفان عيينَ طول اللىىىىىىىيل بالسهر    نفسي الفداء ملن لو ه ماكتحلم 

 بىحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد منتقم و منتصر   ىتهمُو ن أردت هلم قمعا أ بىىىىى

  ىل محاه وفود البدو واحلىىىىىىىىىىىضر  خَدِن املكارم عبد او من رقلم  

 هتمي مواهبه للىىىىىىىىىىىىىىىىوفد بالبدر    ل اننا خري من  ُم ي وأكرم من 

 الدر باحلجىىىىىىىر   وهل هقاسُ نفيس  مايف امللوك له شىىِىىىىىىىىبهٌ هشاكله 

 من جود كفيه رتى طال مفتحري   فإن عزي وجاهي وانبساط هدي

 تسعى  ليه امللوك  عي مُفىىىىىىىىىتقر    تاج الرئا ة هنبو  السعادة مىىىىىن  

 على  رادته يف الورد والصىىىىىىىىدر    عوا  ليه مبا هرضيه واقتصروا 

 صر رأهاته يف  ائر القىىىىىىىىىىى ر  بالن  خفقم من    بسعده  ا  طري اليُ

 لقد زهى عصره فحراً على العُصر   و من ملك طاب الزمان بىىىىىىىىه  

 فما رأت مثلها يف  الف العُصىىىىىر    طالم بدولته فحراً رَعيىاىىىىىىىىته  

 زانم مناقبه يف الكىىت  والسىىىىري  قد أشربم ربه كل القلوب وقد
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 باملشرفية وا  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىياة السمر  عداء وشتتهم هو اللي مزق األ

 ىىبيض املنا ل يف اآل ال والبكر   قاد الصواهل يف ظل العوا ل والىى

 جنيتموا مثرات البغي وا ىىىىىىىىىىىرتِ    فقل ألعدائه تعساً لكم فلقىىىىىىىىد

 العجىىىىىىىىىر  نصر من او باألروام و  وافاكموا اجلحفل اجلرار هقدمىىه

 مل هُبقِ باقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىية منهم ومل هَلرِ   لو   جية عىىىىىىىفوٍ منه تصحبه

 ومل هىىمل طبىىىىىىىىىىىىىىعه للتيه والب ر   هلا هو الفحر  ادرٌ  هُغ ىىىىىىىي رَهُ 

 ر خري النبيىىىىىىا لُ ُّ اللُّ َ من مض  شرفا ثم الصالة على أ نى الورا 

 عليه مامالم األروا  بالشجىىىىىىىر     لى و لم ربي دائمىىىىىىىىا أبداً 

 وتابعيهم بإرسان على األ ثىىىىىىىىىر  واآلل والصح  واألتبا  قاطبة

**** 

وقال تعزهة يف الشيحة رقية بنم الشيخ عثمان العمودي رمحهمىا او  

  تعاىل :

 ت مُرُّ به األهىىىىىىىىىىىام وافتكرِ  فيما  أنظر هُدهم بعا الفىىكر واعتربِ 

 كل األنام فلم تىىىىىىىىىرتك ومل ت ل رِ  أما ترا كر اارات احلِىىمامِ على 
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 رلرِ على منههي الغرور فكن    ن الزمان و ن أع ى رفاهىىىىيةً

 مستيقظا مستعد الزاد للسفرِ  وَهكَ ااتنم منه يف اإلقبال منحته

 هشوبه الدهر بالتنغيص والكدر  صفا عيشٍ فربتما  تغىىىىىىىىىىرتر ب

 مبا أتا  هلم من رادث الغِىىريِ  و ر على أثر املاضا معىىىىىترباً

 ردٍ  ىل  درهي السبيل فمن وِ  فهكلا تفعل الدنيا فىىال عج ٌ

 عدالعا من أثىرمن فعلها ليس بَ  كفى بنا كل هوم ما هىَمُىىىىىىىىىىىىرُّ بنا  

 هلهيك زخرفها الفاني عن الفكر   يا من الدنيا نصيبك  خل ها أخ

 وفرقم من مجاعات ومن زُمر  فكم أنالم وكم أضنم وكم مجعم  

 على الدررفقدان جوهرة فاقم   فااو هعظم أجر الصابرهن عىىلى 

 رب رب وا   فات أهل التقى با ُ  بنم العموديَ عثمان اليت مجعم  

 مابا منتشر بىىىىىىىىىىادٍ ومسترت  متصىىىىىىىىىىىال رساهنم مل هزل و 

  جية مل تزل  مودة األثىىىىىىىىر  هاىىواإلتصاف ب و اف العفاف ل

 طبيعة نش ت فيها من الصىىغر  تع ي النوال ألبناء السؤال و ي

    النساء ومل هعب  بلي   كىىىىرِ   لو يف النساء هلا نِىىىىىىدٌّ ملا  كرت 
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 كانم  جبة بالصون وا ىىىفر   جبم يف قربها فلقدتكن رُفإن 

 على النمارق يف الفردوس والسُّررِ  فااو هكرم مثواها وجيعىىىىىىىىىىىىىلها  

 ا ضرلبا ها من ثياب السندس    شي مخل احلور يف اجلنات آنسىىةً

 الضررمن الصال  ونكفى رادث   واو خيلف فينا بعدها خلفىىىىىًا 

 والظفر ل اننا الندب رِلف النصر   ومُنا هاربنا فضال ب ىىىىىىىىىىول بقا

 فيه  فات الكرام السادة الغرر   الشمائل عبد او من مجعم  هل 

 واحلضرقد شا  مفحره يف البدو   تقى من  ميم اجملد خري فتىاملن

 مر الضُّق باإبرهز والصافنات السُىىىىى  الواه  احلول والكوم املهاري والىى

 الزهر بالسؤدد البا خ األ نى على   وارتفعم من دورة  بقم باجملد 

 مر ظل السعادة يف مست نف العُ  فزاده او ت هيداً ومَىىىدا لىىىىىىىىىىىىىىىىه  

 رتى أطيل دعاءً اري منحصر  آما آما   أرضى بوارىىىىىىىىىىدةٍ 

 مابا مفتىىىىىىىىىىقر دا ٍ ومنكسرِ    هاراضرون  ىل مو كىىىىىىمُ ابتهلوا

 فاقبل دعانا وللىىىز ت فااتفر   ندعوك هارب يف  ر ويف علىىىىن 

 دهنا ودنيا حبق السادة ال ىىىهر   وكن لنا واكفنا من كل رادثىىىىة
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 واحلاضرهن حبىىق اآلي والسور   وامشل بفضلك منشيها ومنشدها 

 اداً   ا رَمَمِ النريان بالشرر   ىىىىىىىا رهُ  وه  أمانًا لنا  ا نُحىىىىىىى

 هامن تعاظم عما جَال يف الفكر   هامن مواهبه مل حيصها أرىىىىىىىىىىدٌ  

 ودلََّىىىىنا وهدانا أوضح السىىري   هامن برانا وأجرا رزقنا كرمىىىىىىًا

 مضاعف احلمد منا دائم العُمر  وخصنا باتبا  املص فى فلىىىىىىىه  

 بعلمه وقضى بالنفىىىىىخل والضرر  دارها ألمور على ماشاء ق أجرا ا

 عما اقرتفناه باآل ال والبُكىىىر   هارب بالعفو والغفران جُدْ كرمىىًا 

 من اليقا   ا  رنا  ىل احلُىىف ر  واجعل لنا منك نوراً نستضيئُ به 

  قر نكفى بربد رضاك امل سا من   ونضىىىىىىىىرة و روراً منك هشملنا 

 من خُص بالنور واألنفال والزمر   ثم الصالة على أعال الورا شرفا

 واألشر الشرك  أوهى قوا با أهل   مد من به اإل الم عَىىىىىزا ومن 

 وِرق احلمام و حا املزن بامل ر    لى عليه  له العرش ما  جعم 

 العُصر مخل السالم مدا األعوام و  واآلل والصح  ثم التابعا لىىىهم 

***** 
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 وقال دد  عمر بن  مد املرهون رمحهما او : 

 ركى الروضة الغىىىىىىىناا رائقة الزهر    الم  كي عاطىىىىىر ال ي  والنشرِ

 وأ كى من الكافور والعنرب الشحري    الم حياكي املندل الىىىىرط  نشره 

 ر  الغ ارفة الغُىىىىىىىىىىر أبي جعىىىفر ف  خيص جناب احلائز اجملد والثىىىىىىىىنا 

 مسا جمده فحرا فيالك من فحىىىىىىىر    مر اللي رضيخل الندا رتف العِدا عُ

 أخو عزمات  تُعَىىىىىىىىىىىىىىىىىبار بالفكرِ     كيٌ أبيٌ أال  ٍ  ومهىىىىىىىىىىىىىىىىابة  

 ىىىىر  كرهم السجاها واملناق  والنجىىىىى  هو الضيغم املرهون يف طل  العال

 مسا جمده فوق الفراقىىىىىىىىىىد والنسر  هو األبلج اجلحجا  واألرو  اللي

 وعىىىىزم له ماضٍ أرَرّ من اجلىىىىىىىىىمر    له خُلُقٌ كاملىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء فيه ل افةٌ  

 وشبم لظى اهليجاء بالبيض والسمر     ا ما التقا اجلمعان هوم كرههىىىىىىىىىىة  

 على  ُباقٍ مثل السعاىل هبم جتىىىري    قم أ ود خفىىىىية  وأ د الشرا

 خي  به عبل الشوا وا خل النحىىىىر   هنالك هبدوا بامسًا متىىىىىىىىىىىىىىىىىهلالً

 عليه فتى ثبم اجلنان بال كىىىىىىىىىىىرب    قصري القرا عادي ال نابي  خرشخل

 أب ال الفوارس يف القىىىىىىىىىىىفر   جمدل  تراه أمىىىىىىىام اجليش ليىىثىا اشمشمًا 
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 تشق قلوب الدارعا من اللعىىىىىىىر   له هيىىىىىىىىىىىىىىىبةً مخ القلوب و َولةً

 و اعده الت هيد بالفىىىىىىىىتح والنصر   وما ال    نال  ِيتىا مىُمدرىىىىىىىًىا  

 ىىىىد والشكر وبال  يف كس  ا امىىى  وأع ى الوفا واجلود واجملد رقىىىىىه 

 طليق ا ياا با ل البيض والصُىىىىىىفر   هقابل من وافاه هَشا مُررىىىىىىىىىىىىىىباً  

 مسا فرعها عِزاً  ىل األجنم الزهىىىىىر   زكى أ له من دورىىىىىىىىىىىىةٍ عبدليةٍ 

 أتتك عروس الفكر كالدرة البكىىىىىر   أ  هاشجا  الدهن هابن  ىىىىىىىىىىىىىىمد

 فال   هلا نور بشمس الضحى هزري  مبدرك قد ألبستها تاج هبجىىىىىىىىىىىة  

 ويفٌ وعقد املد  هزدان بالىىىىىىىىىىىىدر    ف نم هلا كىىىىىىىىىىىىىىىفوءٌ كرهم وكافل 

 مُعوادةً بسط األنامل بالتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرب    وأنم من القوم اللهن أكىىىىُىىىىىىىىىىىىفََّهم  

 ايوث   ا نوء احليا ظىىىىَىىىىىنا بالق ر    وث   ا ما احلرب ش ا ضِرامهىىىا  لي

 نساء يف  نوها  حركما قالم ا   تقاس بك األب ال بل أنم فيهىىىىىىىم

 على الشافخل املقبول يف موقف احلشر  و لى  لىىىىهي كل  ة ناظىىىىىىىىىىىىىىىىر  

**** 

 در رمحها او تعاىل :وقال دد  السل ان عمر بن ب 
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 ف فهمَ الص  عن أهل احلمى خربا  بِنشرِ وادي الغ ضا ن شر النسيم  را

 وما أللََّ وأ كى ن شرهُ العَىىىىىىىىىىىىىى ِرا    فياله من برهدٍ ما ألي ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفه  

  والسهرا هقا ي الوجد اشتياقرِلف   أهدا التحية من أهل ا ىىىىىىىيام  ىل 

 تلك الربىىىىىىىىىىو  وبان احلي والسمرا   لكنه جَىىدا يف وجدي وأ كىىىىىىىرني 

 والقل  وَجداً بنريان األ ى ا تعرا   فشطََّ نومي و ابم مهجيت كىىىىىمداً

 شِبهاً له يف الورا بدواً و رضىىىىرا   وبي من العُرب ظ يبٌ ما رأا بصري 

 والظيب جِيداً واصن البان  ن خ را   ما كالبدر وجها ونظم الىىىىىدر مبتس

 هدعو  ىل رسنه الفتان مَن نظىىىىىىىرا   والورد يف خده املُحمَرَِ من خجىىىلٍ  

 مستعجال خائفا مستوفىىىىىزا رَىلِرا  كم ليلة زارني فيها على وَجىىىىىىىىىىل 

 را أرخى الستور ظالم الليل واعتكىى  دشي اهلوهنا رلار الكاشحا وقد

    جاء لم ظالم الليل مستىىىىىىرتا   أفدهه من زائر وافى على قىىىىىىىىىىدرٍ

 وعاد عين  ىل التودهخل مُعىىىىىىىىىىىىىتلرا    قبالمُ مبسمه عشراً على عَجىىىىىلٍ 

 ل ىىىىثماً وألوي عناقا ق داهُ النىىىىىىاىىىىضِرا    فكدت آكله عَضىىىىىىىىىىىىىىاً وأشربىىه 

 نفسي وقبالمُ فيها األشن  العى را   هاليلة مسحم ذ باللي اقىىىرترم 
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 رتى تزرز  ثوب الليىىىىىل واحنسرا   أمسيمُ أرسو رضاباً عَزا مرشفه 

 مضم ومل نقض من للاهتا وطىىىىىىرا   مل أنس تلك اللُّيىىىىىيىالت اليت  لفم 

 طال عمر املرء أوق صُىىىىىىىرام امعا   فليم شعريَ واآلمالُ مابىىىىىىَىررم  

 مبوعد أوتالقٍ أوخيال كىىىىىىىىىىىىىىىرا    هل هسعد احلى  ن رَلََّ يف خَل دي 

 قل  ه يق مخل األعداء مصىىىىىىى ربا   معي  وليس عُرا  ربي رَلََّفالبا 

 وَجداً   ا مىىىاب على الرقمتا شرا   فكيف أ لو الىىىىهوا والربق هقلقين 

 ومن اراس التمين مل أنل ثىىىىىىىىىىىىىمرا    أهم الىىىىىىىىىهوا طالم مسافته ملا ر

 نشر الثنا مادرا ليث السرا عُمرا  طوهم أ رار من أهىىوا وثبم  ىل 

 مدرا على قدر عجزي فيه خمتصرا  فلاك أكرم  ل ان نشرت لىىىىىىىىىىىىىه  

 فعها يف اجلىىىىىىىىىىود مفتحراقدرا وأر  أ نى ملوك الدُّنا جمدا وأعظمىىىىىها 

 بدا له  ؤدد وافاه مبىىىىىىىىىىىىىىىىىتدرا    أوفى  ماما وأعلى منصىىىىبا ومتى 

 م يعة يف رضاه كلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىما أمرا   دانم  ليه ملوك األرض خاضىىىىىعة 

 ايف ظل دولته  خيتشي رىىىىىىىىىىىلر  رامي محى الدهن فاإل الم يف دعة 

 أهامها بالتهاني كلها اىىىُىىىىىىىىىىىىىىىىىىررا  هو املؤهد باإلقىىىىىىىىىىىىىىىىىبال  بررم 
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 رهئس  يد امللوك السادة الكىىىُىىربا   وللعال كىىىىىىىىىىىىىىىفوها الكايف وكافلها  

 ىىمراهامن بإفضاله كل الورا ا ىىىىىىىىى  فيابن بدر ابن عبد او هاعُمَىىىىىىىىىىرٌ

 أركانه وتسامى اجملىىىىىىىىىىىىد واعتمرا   بك ا تقلََّ قىىىىىىوام الدهن وارتفعم

 بلكره مل هَدَ  بىىىىىىىىَىىىىىىىدواً و رضرا   وشا  فضلك يف اآلفاق فامتىىىخت  

 تاو قد أمنوا الب  اء والضىىىىىىىىررا    ليهن  أهل زمىىىىىىىىىىىىىان أنم مالكهم 

 جتري مخل فلك اإلقبال ريث جرا  عدك بالت هيد طالعىىىىىىىىىىىىىىىة  جنومُ  ُ

 مستمسكا بعراه فهو خري عُىىىىىىىرا    فلل بفضل  لىىىىىىىىىىىىىىىىىه العاملا وكن 

 معو  وبه ماعشم منىىىىىىىىىىىىىىىتصرا    وكن على او يف  هل ويف جىَىىىبلٍ 

  ليه تع ى املنى والسؤل والوطىىىىىىرا   ىىىىىبة  ف و ض أمورك  ن نابتك نائىىىىىىىىى

 ف  بحم ربلها قد جُلََّ وانبىىىىرتا   فقد أ لََّ بك األعداء وشتىىىىىىىىىىىتها 

 برام مع سه وا تشعر احلىىىىىىلرا   من رام  طفاء نور او أظىىىىىىىىىىىىىىهره  

 السيف من مَكرادا دام  برام العِ  ف قرا عينا وط  نفسا ف نم عىىىلى 

 من أجل مالٍ أرج ي ق لََّ أوكىىىىىَىىىىثُرا    بيت فيك طبخل قد مدرتىىىىىىىىك   

 باقٍ رواهته عن من قىىىىىىىىىىرا ودرا  فاملال فانٍ ومدري فيك ها أمىىىىلي 
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 رتى منحم به من أماين وعىىىىىىىرا   وأنم قلدتين اإلرسان مبتدهىىىىىىىىىىىا

 عِزاً أباهي به احلجاب واألمىىىىىىىىىرا    ين جوداً ومكىىىىىىىىىىرُمةوأنم ألبست

    وأقبل وجه الدهر معىىىىىىىىىىىىتلرا   ماقلمُ هاعُمَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرٌ يف كل نائبة 

  مد  يد السادات والكىىىىىىىُىىىىىبَرا    ثم الصالة على أعلى الورا شرفىىا 

*** 

قبىىة الشىىهرية ، ولعلىىه الشىىيخ العالمىىة امحىىد بىىن  وهىىله قصىىيدة ابىىن ع 

عقبة الزهادي ا و ني ، ومل نعثر له على ترمجة مستقلة اللىهم    ماهىلكر عنىه    

يف بعض املؤلفات احلضرمية . والقصيدة املشىار  ليهىا هىي مىن أبلى  الشىعر ،       

حثي وشغفي باحلصىول  ىوقد مسعم له دهوان شعر ومل أعثر عليه على طول ب

س مثىىل دهىىوان هىىلا الشىىاعر  مىىن أكىىرب ا سىىائر األدبيىىة أن هىىن م   ناعليىىه ، و

النابغة مىن عىامل الوجىود ، وقىد مخسىها شىاعرنا  ىار  الىدهوان         احلضرمي 

الشيخ عبد الصمد بن عبد او باكثري    أر لها ابن عقبة من اجلىوف وهىي   

 : 
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 هانفس كم ضيما وطول لسري

 مابا واشٍ يف األنىىىىىىىىىام ومفرتي

 خالفنك بالرريل وأجىىىىىىىرتيأل

 ومن هتىىىىىىىىىىىىىىوهن هوم ا شرِ  بيين  مل تصربيأم فس السوء أ ربت ن

 من رام  دراك املعاذ ما ونىىىىىىا

 ولقد جعلم طالهبا ذ دهىىدنا 

 هنبيك عين من ن ا أو من دنىىا 

 رِمل أاش منل نش ت باب املنكىى   ني  مرء عف اإلزار عن ا ىىىنا 

    اربتين النفس اري أبيىىىىىىىىةٍ

 عن كل منقصة وكل دنيىىىىىىىىىىىىىة 

 شغفي بكل طرهقىىىىىىىىىىة مرضية 

 كال و  نادمم شارب مُسكىىىىرِ    واو ما افحم كف بغىىىىىىىىىىيةٍ  

 قد رِدتُ عن فعل أراه ملمىىىما
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 و ىل املكارم مل أزل متقىىىىىىىىىىىدما

 دهر أبغي مغنىىما ما  ن تراني ال

 وبكاي يف طل  العال ولسري      على كس  العلوم مُح ي ىىىىىىىىما  

 ما زلم أفيت كل ررب عىىىىىىىىىىىامل

 وأرا اكتساب اجملد جُلََّ مغامني

   إلقتنا مالٍ وجىمخل دراهىىىىىىىىىىم 

 ميت مل تقصرِقصر الزمان وهىىىىىىىى  ما ين     قىىىىىىىىىىىىىىىىىىتناء مكارم 

 كم مشكالت قد كشفم مصوهنا

 وقضيم عن أ ر الدهون دهوهنا

 و لكم مخل  ع  األمور رزوهنا 

 ك بي اهلمام املصرخىي الشمري  وقسمم را تي ثالثا دونىىىىىىىىها 

 ناطم مبجدي املكرُمات نباهىىىة

 عن  ة قعسا تروم جىىىىىىىىاللة

 فاخرتت رأها  احلا وأ ىىىىالة 
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 ظهر اجلواد ورالةً للمنىىىىىىىىىىىىىىىرب    تدهن له األنام ورىىىىىىىىىىىىىالة  كرما 

 ما أماين من مقرتٍ أومىىىىىىىىىىىىىثرهئ

 أوطىىىىىىىىىىال ٍ للرفد أومستقرئي

    أنلتهمُ كرامة مقىىىىىىىىىىىىىىىىىىرئي 

 هسعى على أثري ليدرك مفحري  فكفى بلا فحراً على كل  مىىرئ

 ا عراني من دُهي مبلمىىىىىىىىىىةو  

 ودَجم عليه احلادثات بغُماىىىىىةِ

 أوليته رفدي ففاز بنعىىىىىىىىىىىىمة

 قعسا تنيف على السماك األزهر   رسيب مبا أوتيته من هىىىىىىىىىىىىىمة

 من معشرٍ يف الناس طال فحارهم

 ومسا  ىل أوج العال مقدارهىىىىىىم

 ىىىىىىىم هنبيك عين يف األنام خياره

 من خالص العقيان لُ  اجلىىىىوهر   ني من القوم اللهن نِجارهىىىىىىىىىىىم  

 قد  ح نقال أن  يدنا النىىىىىىيب
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  لى عليهم يف مجاعة هىىىىىىىثرب

 فيهم تسامى يف املفاخىىر منسيب 

 و وا قبيلي يف األنىىىام ومعشري   من شم خو ن ابن عمروٍ منصيب 

  حم نسىىىىبيت وبقاتل العنسي 

 ومسا على العَيُّوق نائف هىىىميت

  جُبل م على الكرم العرهض  جييت 

 وبنو زهادٍ الغر منبم عنصىىىري  و  ا اعتزهم فآلُ عقبة عىىىزوتي 

 أوتيم جمدا  هرام ومفحىىىىىىىىىىىرا

 علما ورلما يف األنام ومظىىىىىهرا

 ولقد رقيم هبميت شم الىىلرا 

  جُرهُمٌ قومي و  من رىِىىىىىىمريِ   من با الىىورا  وخلصم كهالنيَ

 أهل الب الة وا نا  ىىىىىىىارمتهم

 و وي اجلهالة بالتقى خا متهم

 و ىل كتاب او قد راكمىىىىىىتهم 
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 مل أخشَ منهم من هَنمُّ وهفىىىىىىىرتي  واختلت أ حابا   ا نادمىىىىىتهم 

  ل عن  فاتي يف مجيخل العىىىامل

 ىىىىىىىىىىىناقيب مشهورة وارائميفمى

 ولقد كُىىفيم عن الورا مبكارمي

 وندا ديين والعفاف ودفىىىىىرتي  و ارمي واحلصانعلمي ورلمي 

 ذ هىىمة تسمو لكل عليىىىىىىىىىىىىاةِ

 وت صدُّ عن  تيان كل دَنىىىىىىىىىىىىىيةِ

 ب بوةٍ وفُتوةٍ ورَميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاة 

 وَجْنَا دَو َرَةٍ  ىىىىىىىىىىىاللة دو ر    راكباً لِشِمِلىىىىىىىىىىىىىىاةٍ مهىىىىىىىىىىرهة  ها

 فتحاهلا يف الدو   عال أجفىىىىال

 أو أرقبًا نظر القميص فهىىىىرو 

 أو كا را أوشو  نيقا أجىىىىىد 

 ربِكالربق هلمخل من خالل العىىىىىىىث  ه وي القفار البيض هنته  الفىىال 

 كم شُقََّةٍ لىىىىىىهما منامسهما ف ل م
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 كنجيبة ب ن الرباري أرقىىىىىىىلم

 ملا رميم هبا الفجاج تقلقىىىلم

  َحراً وضوء الفجىىىىر ملا هسفر   من شط ميناء الردهف ترجلم

 وخدت أوان نس هتا راد الضحى

 طوهم و حصحا كم مهمة أممٍ

 فتحاهلا يف الشط را ً أرورىىىىىىا 

 والقري جازت فيه مل تتحىىىىىىىىىري    ومنصحا ضحى رمل الكدهف  ق عم

 منها قد ا تمسكم أوثق عروة

   أختشي منها العثىار بىىىىىىمروة

 أكل السرا منها بقىىىىىىىىىية  روة 

 املنسرنفرت نفور ا شف خوف   ومبلنيب أنصاص ثم بىحىىىىىىىىىىىىروة  

 ىىىىىىىبوةشبهتها عِرياً أرهخل بلىىىىىىىىىىىى

 ف وت مسافة أربخل يف اىىىىىىىدوة

 مل ختشَ من أهنَ و من كىىىىىىىىىىىبوة 
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 واآلل دكر بالصدي  وهفىىىىىىىىىرتي    وردت قبيل الظهر علقم شىىىىبوة 

 وأخنتها عند امتداد التُبىىىىىىىىىىىىىىاخلِ

 وأثرتىىىىىىىىىىها للرهف دونكِ فاشبخلِ

 ىىخلفتمخت من خص   اك املرب

 و  ا م ار يف الفالة وجتىىىىرتي   ترتعيرم عصرا وأمسم وتروا

 مازال عزمي مستمراً أمىىىىىىىىىىىرهُ

 وجيول يف ق خل الزباري فكىىىىىىىره

 واملرء حيمد يف الت ني  ىىىىىىربه 

 و رت على الوجناءَ أما رَبَوك ىىرِ   رتى   ا مالليل أدبر ش ىىىىىىىىىىره 

 ء    بداأتىىىىُىىىىىىىىىىىهاأبدت ذ األرا

 ق خل الرجام بعزمة أنش تىىىىىىىىىىىىها

 وم ية كم قفرة أوط تىىىىىىىىىىىىىىىها 

 فجرت كجري األجدل املتحدر  بادرهتا بالررل ثم نس تىىىىىىىىىىىىىىها  

 فجلم مهماتي ورلم عقدهىىىا
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 وجتاوزت لىىما تبارت رَداهىىىىىىىىا

 بعدها وطوت على طول املسافة 

 وعلى املزاد كمثل برقٍ مغىىىىىىىور  وبِدُهر جازت ثم رَخيَة  بعدهىىا 

 طوت القفار املورشات بنهبىىىىىها

 وهدي تنازعها الزمام جبىىىىىىىىلهبا

 مابا ررات اجلنوب وكىىُىىىىىىثبها 

 ىىىىىب ر     مقام ُمسلٍِّم  ومُحىّىىىىىىىىىىىىىى  ومَدُورَة جازت ومل تلبث هبىىىىىىىا 

 و رت بداجي ليىىىىىىىىىىلة مُسوَدّةٍ

  لولكٍ دجيىىىىىىىىىىىىىورها  ا شدةِ

 أنا يف  راها ما  مم برقدة 

 بقرار عر تها  اللة جعىىىىىىىىفر    وبدا الصبا  فصبحم من كندة 

 فهم اللهن أشار حنوهمُ املىىىىىىىىىال

 ورقوا من اجملد األشم  األطىىىىىو 

 يخل بنائهم رتى عىىىىىىىىىال ومسا رف
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 ومال  كل مُ رادٍ ومُنىىىىىىىىىىىىىىىىىفر  أهل املكارم والفضائل والعُىىىىىىىال

 قوم هبم فر  املىىىىىىىىىىىىكارم قد منا

 ما أن ترا    كردا مُ ىىىىىىىىىىعما

 يف املعضالت له مقام قد مسىىا

 بيان على لسان املنىىىىىلر جاء ال  وملوك كندة يف القدهم وبعد مىىىىا 

 فبكندة هنمو الفحار فصاعىىىىىدا

 و ىل بنيه اجملد أ بح عائىىىىىىىدا

  َنُّوا هلم يف املكرُمات عوائىىىىدا 

 جَلََّم مآثره ولىَماىىا لىىىىىىىىىىىىىىصر  من تلق منهم تلق أرو  ماجىىىىىدا 

  مصامة شهم ترفخل ش نىىىىىىىىىىىىه

 لعُلى بنىىىىىىىىىىىىيانهومسا  ىل أوج ا

 وتسابقم ملراده أعىىىىىىىىىىىىىىىىوانه 

  ا علقم مُرٍّ و ا من  ُكََّىىىىىىىىىىىرِ  هتبادران  ِنانه وبَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنانه  

 فبعزمه وجبوده و بائىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه
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 شاد العُلى فنما جىىىىىىىىميل ثنائه

 ىىىور  نائه وأضاء يف اآلفاق نىىىىىى

 وبَنانه ايث على املسىىىىىىىىىتم ر  فسِنانهٌ رتفٌ على أعىىىىىىىىىىىدائه

 ولقد أقول ولسم باملتحىىىىىىىىىىرب

 ملا أمنم اوائىىىىىىىىال من معشري

 اررا جعلتكموا  فادة متىىىىجري

 عرضي فكنتم عون كل مكىسر   أعددتكم عىىىىىىىىىىىوناً لكل مُك سارِ

 ظين    جعلتكموا محى قد  اء

 من كل طاغ با دهعة قىىىىد رمى

 وجعلتكم ذ يف النوائ  معصما 

 ختل العدو خماتلي من  جىري  واختلتكم ذ  جرا فك نىىىىىىىىىىما  

 أوليتكم نصحي ومل أختىىىىىىىىنكمُ

 لكم الوفا مين ومل أابنىىىىىىىىىىىىكمُ

 و ىل متى ت تي ا يىىىىىانة عنكمُ 
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 نفض األنامل من تراب املقىىىىىىىىرب    فُض نا الكف ه  اً منىىىىىىىىكمُ  فخن

  كان من لىِهَواهُ هتبخل جهىىىىىىىىىىىىىلهُ

 يف الرتهات وليس هنكر فعىىىىىىله

 هجري لكم طول البعاد أقىىىىىىله 

 وأقول للنفس الضعيفة أ ىىىىربي  فخبعدّنا وفوق بُعدي مثىىىىىىىىىىىىىله  

  اإللىىىىىىىىىىىىه تضرعي وتقربيو ىل

 أرجو رضاه فلاك ااهة م لىىىيب

 هارب فاجعل يف رضاك تقىىىىىىليب 

 الشافخل املقىىىىىىىىىىىىىىىبول هوم ا شر   الىىىىنيب السالم علىثم الصالة مخل 

**** 

وقىىال رمحىىه او تعىىاىل دىىد   ىىيد الكائنىىات ربيبنىىا وشىىفيعنا الىىنيب  

و عليىىه و ىىلم ، وشىىرف وكىىرم وعظىىم ، وعلىىى آلىىه    األمىىي  مىىدا  ىىلى ا 

 و حبه أمجعا : 

 وا تفم عن  اكنيه عَلََّ من خربِ  عَر ج لك ا ىىىري با الضال والسمر 
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 قل ذ فإنيَ عنهم اري مصىىىىىىىىىى ربِ  هل هم مقيمون باجلرعا أم  رللىىىوا

 ا من  ي  امل ىىىىىىرِ  خمضراةً جاده  وهل مراتخل از ن احلجاز بىىىىىىىىىىىىىه

 والعيس راتعة يف الظىىىىىىىل والشجر  وللمياه اطراد يف جداولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىها  

 فإنين بعدهم ماطاب ذ  ىىىىىىىىمري    هلمُ هل جرا  كري مبسمرهم وا

 ومهجيت من ضِرام البىىىىىىىا يف  عر   فالعا يف  هرٍ والقل  يف فكىىىىىىىىىىر  

 معلب القل  با الوجىىىىىىد والسهر  س الليل    بِمُّ يف قلىىىىىىىىقٍماعسع

 و ك لِفمُ برعي األجنم الزهىىىىىىىىىىىىىر  لو   وا ماشجتين كلُّ  ادرىىىىىة

 و  طوهم احلشا وَجداً على الشرر  و  لواني الضنى لو   بىىىىىىىىىىىىىتهم

 با اجلفا واللقا واألمن واحلىىىىىىىىىىىلر  دعينما با ه س وأطما  ختىىىىىىىىىىىىا

    امتداري  ىىىىىىىىري ا لق والبشر  ماذ نصري و  ركنٌ ألو ُ بىىىىىىىىىىىىىىىىه

 به الر الة لُ  اللُّ  من مضىىىىىىىىىىرِ   مداً  يد السادات من خُتمىم

 ؤس والضىىىىىىىىىىىىىررللنائبات ودفخل الب  فلاك أعظم كنز كىنم أدخىىىىىىىىىره

 به مال ي فال أخشى من الغِىىىىىىىىىىيَرِ  خري الربهة أعال األنبياشرفىىىىىىىىىىىىىىىىىًا

 تسعى  ليه وفود البىىىىىىىىىدو واحلضر  مؤمل الصفح واإلرسان نائىىىىىىىىىىىىله
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 با   ِّيىىىىىىىىىىىىىةِ السمر  وأوضح احلق  من مهادَ املِلََّة الغىىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىرااء ألمته 

 فما ترا لدواعي الشرك من أثىىىىىىر  أ لََّ خنوة أهل الشرك  ارمىىىىىىىىىىىه  

 وف راقم مجخل أهل البىىىىىىىىغي واألشر  ومزقم فِرق األعداء كتائبىىىىىىىىىىىىىىىه

 مىىىىىىىىىىنلعر هلقى الكماة جب ش اري  ط لق املُحياا    األب ال كاحلىىىىىىىىىىىىة  

 قد خص بالفتح والت هيد والظىىىىىىفر  والنصر هقدمه يف كل معىىىىىىىىىىىىىرتك

 بعز معتصم باو منىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتصر  به  َمَم مِلة اإل ىىىىىالم وارتفعم 

 رمبا رىىىىىىىىىىىىىىىىباه به يف اآلي والسو  وقد ختصص باملعراج منىىىىىىىىىىىىىفردا

 من ا  وب عظيم اجلاه وا ىىىىىىى ر  هو البشري النىىىىىىىىىىلهر املستغاث به

 ونعته جاء يف اإلجنيل والزبىىىىىىىىىىىىىىىىرِ  وبشرتنا جىميخل األنبىىىىىىىىىىىىىىىىىياء به 

 أرض و  فتقم بالىىىىىىىماء والشجر  هو احلبي  الىىىىلي لو ه مادريم

 جرا بنجم و مشس و قىىىىىىىىىىىىمرِ      فلىىىىىىىىىىىكٌ و  مساء مسم كال و

 به اداً هوم ترمي الىىىىىىىىىىىىنار بالشرر  فى علاب لظىهو الشفيخل اللي نك

 لدفخل ما أختشيه وانقضا وطىىىىىىىري  به  ىل او مض را مددت هىىىىىىدي 

 ىىىىىىىىري وهاوزريوهااياثي وها خىىىى  ها يدي هار ول او هاعىىىىىىىىىتدي
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 محال وبدلم  فو العيش بالكىىىدر    ني كسبمُ  نوبا   أطيق لىىىىىىىىىىىىها  

 يف  وق عصياهنا ناهيك من اىىرر  وهي جا ةأع يم نفسي زمامي 

 على القبائح يف جهري ويف فكىىىىري  أطعم أمارتي بالسوء معتكىىىىىىىىفا

 عما اقرتفم من العصيان يف عُمري    وآخجليت من  لىىىىىىىىهي را هس لين

 وهاشقائي وخىىىىىىىىىل ني وهاخسري    ن مل تكن بي شفيعا ز لََّ بي قدمي

 كىىىنز العدهم فلد عين لىىىىىىظى  قرِ  علقم أثقال أوزاري جباهك هىىىىىىىا

 جناب عزك فاقبل  يدي عُىىىلُري   أقل عثاري فإني قىىىىىىد ركىنم  ىل 

 ما    برق وهبم نسمة السحىىىىر   الة او دائمىىىىىىىىىىىىىىىىىة   عليك مين

 تنمو على أمَىىىىىىىىىىىىىىىدِ األهام والعُصر  عليك مين  الة او دائمىىىىىىىىىىىىىىىىة  

 عليك واآلل مخل أ حابك الغىُىىىىىىرَرِ   لى و لم ربي دائما أبىىىىىىىىىىىىىىىداً  

**** 

 نيات دد  السل ان عمر بن بدر رمحهما او تعاىل آما : وقال من احلمي

 جنم السعادة ظىىىىىىىىىهر    ها ائلي  تكىىىىىىىىىىىىىىثر التحبار 

 واترك دواعي الضجر   األشرار كفيماانم  فا وقتك 
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 يف كل حبىىىىىىىىىىىىىىىر وبر   رهص دوار ىوكن على الرارة ر

 تسلم من أمر ا ىىىىى ر    وخلها جتري حبكم األقىىىىىدار

 لعىىىىىىىىىىىل ََّ تقضي وطر   جار وا رب على ركم اهلوا ولو 

 يف كل خىىىىىىىىىىري وشر   اهر و لم األمر لللي اختار 

 وط  مخل أهل السمر  وكن مخل ربك بصدق األ رار 

    ا نِم بالظىىىىىىىىىىىىىىفر   بار  وا رب فما قد خاب عبد

 بعىىىىىىىىىىد العنا والسهر  لغاني عله  األزرارواانم لقا ا

 با اللىىىىىىىىىىىىما والدرر  ماعصره خىمااروارشف لقرقق 

 من خىىىىىد ع بول ار  األزهارواق ف جين الورد اض 

 وافهم رموز الوتىىىىىىىىىىىر  واألوتار واشرب على  وت الرمل 

 ىىفرتع ى املنى والظىى  وكن حبسن الظن عبد شكار

 فمن تكرم اىىىىىىىىىىىىىىفر  و تشك  ن الكرهم اىىىىىىىىىىفار

 مد  املظفر عُىىىىىىىىىىمر  نا واألشعارواقصد بتهله  الغِ

 على امللوك افتحىىىىىىىىر  األخيار زاكي املنا   من خيار 
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 وكم كسريٍ جىىىىىىىىىىىرب  وكم قصم بالسيف كل ختىىار

 وللشرهعة عَىىىىىىىىىىىىىىمر  ثىىىىىىار ى من آثار الفساد اآل 

 رتى ثبم وا ىىىىىىتقر  و ارعوا له من مجيخل األق ار 

 هنهلََّ مثل املىىىىىىىىىىىىىىى ر  وجود كىَىفه  هزال مىىىىىىىىىىىدرار

 مبا هرومه بَىىىىىىىىىىىىىىىىدَر     زال بالسعد ابن بدر مىىبدار

 ري حبكم القىىىىىىىدرجت  جنوم  عده  اطعات األنىىىىوار

 جباهىىىىىىىىىىىىىىىه املشتهر  واختم مبن عناا حيىىىىط األوزار

 املصىىىىى فى من مضر    مد املحتار خىىىىىىىىىىىري خمتار

 تضمىىىىىىىىىىىىىنتها السور   لى عليىىه او وزاده أ رار

**** 

 وقال ددره على الدان رمحهما او تعاىل : 

  نشدَه قليب ورار افتكاري عىلب فيك

 واشتغل خاطىىري هآرعن بغري اختياري

 يف جىىىمالك دهش قليب وقل ا  باري
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 والنواظىىىىىىىىر هجرن النوم والدمخل جاري

 منك ها ي يف ا نانه شبيه الىىىىىىىىىمداري

 خلت عقلي ببهجة خدك اجللنىىىىىىىىىاري

 لسواري لك هازهو القىىىىىىىىىىىىىىىبل وا 1آه آهٍ 

 هآهيف القد ما ترثى ل ىىىىىىىىىول انتظاري 

 طول عمري عسى تع ىىف ب ي  املزار 

 فإن لو ك ماكان ا ىىىىىىىىىىىىىىىالعة شعاري

   و  بان للعىىىىىىىىىىىىىىىىىلال فيك اشتهاري

 كم من اجلك لعىىىىىىىىىىلاذ تل ف وداري

 داريلب ىاالط الناس بامسك وانم هاع

 ري   بىىَيان او هاربي  اخىىىىىىىىىىىىىتياريا

 عَلْ ع فة رضى  حي ر وم انكساري 

                                                 

ولعل  البيت وزن ايزهو القبط والسواري ( نستقام كذا يف األصط وهنا الوزن انقص ولو قال ) آه مث آه  1
 خطا من الناسخ وهللا أعلم 
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 بالصفا والوفا حنظى بعا الفحىىىىىىىىىىىىىىىىىار  

 عَلْ رو  الصفا  سي با ل اف   اري

 يف محى من بعزه مابررنا نىىىىىىىىىىىىىىىىماري  

 بعد البوار من بعزه ظفرنا العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىز

 ملتجانا عُمر  زال عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاذ املنار

 ابن بدر ابن عبد او خيار ا ىىىىىىىىىىىىىيار

 معدن اجلود ايث البادهة والقىىىىىىىىىىىىىىىرار

 ثم  لوا على امحد كل ما  ار  ىىاري

 أوردا العيس رادي يف فيايف القىىىىىفار 

*** 

 عجمة {} قافية الزاي امل

قال دد  السل ان عبد او ابن السل ان عمر بىن بىدر بىن عبىد او     

 الكثريي رمحهما او تعاىل آما : 

 بدر على خىىىوط من اإلبرهزِ  راز اجلمال بقسمة التميىىىيزِ
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 والورد زان ا ىىىىىد بالت رهز  والدر والسلسال با شفاهه

 جنتيه ففىىىىىوزيوجبنة من و  هامقليت يف رسنها فتىىىىنزهي

 بتوا ل فالصد منه عزهزي  فهو اللي مافاز منه عاشق

 قليب بسهم حلاظه املرمىىىىىىىوز    برموز تكسري اجلفون رمى  ىل 

 وأنا القتيل بِق د ه املهىىىىىىىىىىموز  ف نا اجلرهح بنبل فاتر حلظىىىىه

 وأقامها نصبا على التميىىىىىيز  متميز بالو ف أوقخل مهجيت

 أنا منه يف نيسان أوتىىىَىىىىمُّوزِ  هامهجيت طال اجلفا فتفتىىىىىيت

 هامهجيت ررم املنام فجو زي  هامهجيت طال اجلفا فتفتىىىىىيت

 كيف ا الص لقليب امللىىزوز   قد لزا يف قرن فؤادي واجلوا

 قد  ََّصته مدامعي بوجىىىيز  وو ي هفبسيط راذ يف اهلوا 

 هص  اجلوا لتمائمٍ ورىىىىىروز   زفرتي كمداً ومل  أبداً أ َع دُ 

    امتداري واه  اإلبرهىىز  ما للسلو   ىل فؤادي منهىىىىىىج

 شاعم فضائله  ىل تىىىىىىىربهز  الليالندب عبد او  و اجملد 

 من واه  باملكرُمات جمىىيز  لعُفاته منه اجلوائز هالىىىىىىىىَىىىىىهُ  
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 أاال من الياقوت والفىىىريوز   د مىدائىىىىحٍفخنظمنْ فيه عقو

 وك منا هي هبجة النىىىىىىىريوز    هزهو كيوم املهرجان نشيدها 

 انا أورد الشعراء يف التمييز  مثلما  هو وارد الكرماء جوداً 

 ىىبلغاء يف التصدهر والتعجيز   نظمهاالىى فتصدرت ك لمي فاعجز 

 معقودة بالنصر والتعىىىىىىىىىىزهز    ىه  ها أهها امللك اللي رأهاتىىىىىىى

 باليمن يف اإلمهال والتنجىىىىيز   والسعد والتوفيق وافق رأهىه

 كل نشوز فاخفض بنص  الفعل   العال أفقبك زاد رفخل امللك يف 

 رادٍ حبرف يف الفال مهىىىموز   ما را  ثم الصالة على املشفخل 

*** 

 بدر الكثريي : وقال دد  السل ان  مد بن عمر بن 

 هل معرب عن  وته املرموز     د  احلمام بشجوه املغموز

 أم قد مُين من  لفِىىىىىىهِ بنشوز    أتراه من طرب هردد  ىىىوته 

 طربٌ كفعل الشارب املهزوز   أم  اك من شبق وتيه هَىىىىزاهُ 

  هباء بِكراً لُقِّبَمْ بعجىىىىوز    بابة   ك س أمسى هدهر عليا
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 ظفروا هبا من قليب املنىىىىىهوز    فر ة رتى انتهزت  ىل األربة 

 هابئس ما بالود قليب جُىىوزي   زوني باجلفاأ فيتهم ودي جَ

 فعل الىهىىىىىمام الندب باإلبىرهز  بىحشاشيت رتى لقد فعل اهلوا 

  امٍ ببا خ جمده املركىىىىىىىىىوزِ    ليث النزال  مد من فحىىرهُ

 من معشر لىهم الوفاء ارهزي   فحر الصميم نِجاره من  تد ال

 قد زان ثوب اجملد بالت ىىرهز  هو للمكارم تاجها وطىىىرازه

 يف رتبة التعرهف والتعىىىىىىىزهز   وشوارد اجملد األثيل بسوره 

  ن املكىىىىىىىىىىناى ليس باملنبوز    تُعزا  ليه املكرُمات وتكتين 

 عِوضا عن املدخور واملكنوز   اكسبًمفهو اللي جعل ا امد 

 مابا أندلس  ىل شىىىىىىىىىىىونيزِ    احلدا  لقد انم بسؤددهرتى 

 منسوجة للمجد بالت ىىىىىىرهز    مالبساً األثيلفالبس من اجملد 

 شرفا وجمدا وهي خري  وز   رِيزت  ليه املكرُمات ب  رها

 ه بزفىىىىىىىىىرة وأزهز تُغلى رشا  فعدوكم ا مىىىىىىىىًّادوت بغيظه

 أ مدا  هز الصارم املهىىىىزوز    زلم هابن األكرما هتزك الىى
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  مُجيزي الصراط علىاملعاد هوم   يف ثم الصالة على اللي أرجوه 

*** 

 } قافية السا املهملة {

 وقال دد  السل ان عمر بن بدر رمحهما او تعاىل : 

 وظِىىىىىىبا ا يام اآلنسات الكناسِ  هلي املرابخل والكىثي  األوعس

 هىىبدو ذ ا شف األان األلعس   قف بي عليها  ىىىىىاعة فلعلََّ أن 

 شىىىىىىىىىوقاً  ليه ومدمعي هتبجس  فل املا  دت الكىرا عن ناظري

 فوق ا ىىىىىىىىىىاجر م لقا  حيبسِ   هنهل  ُحاً مثل منهىىىىىىىىىىىمر احليا 

 عين ف ىىىىىىىىىىىريف  اهراً  هنعسِ   ه  ل  الكرا وأان ناعس طرف

 هعتادني  ن جنا ليلٌ رىىىىىىىىىىندس  يف كل هوم ذ  لىىىىىىىىىىىىىىىىىىيه تشوق 

 ورداي من فيض املدامخل مُغىمسِ   نار اجلىىىىىىىىىىوا ب ضالعي مشبوبة 

 ىىىىىىىلِل  هست نس قلباً لقول العَىىىىىى  هاعا ذ دعىىىىىىىىين وش ني  ن ذ 

  ربٌ به دون الىهىىىىىىىىىوا أت ل بىىىاسِ   لك قدرة أن   تلىىىىىىىوم وليس ذ

 دارت عليا من الصبابة أكىىىىىوس  كيف السلوّ عن األربة بعد مىىىا 
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 ع ر به نشر الصىىىىىىىىىىىبا هتنفسِ  نقل النسيم شلا احلبي  وربلا

 فالصرب أمجل والتجمل أكىىىىىىىيس   ت وه واأل ى آهاً و جيىىىىىىىىىدي ال

 طبخل ابن بدرٍ للمكارم مغىىىىىىىىرس  أنا مغرس للعشق طبعا مثىىىىىىىلما  

 فبجوده أثرا العىىىىىىىىىىدهم املفلس    عُمر اللي عم األنام نوالىىىىىىىىىىىىىىىه  

 ىىار مؤ سبيم له فوق الفحىىىىىى  كفل األرامل واليتامى فاعتىىىىىىال 

 من متنه نار املنىىىىىىىىىىىىىىىية تقبسِ   وأباد أرباب الفساد بصىىىىىىىىىارمٍ  

 أبداً على كىىىىىىىىىىىثر الوفود هعباسِ   ط لق ا ىىىىىىىىىىىياا واليدهن ومل هكن 

 للمجد عِلمىىىىىىىىىىىىىىًا أنه  هبحس  ومُفرقٌ مايف ا ىىىىىىىىىىىزائن رافىٌ

 أنوارهىىىىىىىىىىىا فسعودها  تنحس  م جنىىىىىىىىىىوم  عوده وت لقم طلع

 قعساء تلل له املىىىىىىلوك وتنكس   زال يف عزٍ هدوم ودولىىىىىىىىىىىىىىىةٍ

 مامالم القض  اللدان املىىىَىىيّس  ثم الصالة على النيب وآلىىىىىىىىىىىىىىىه  

**** 

 وقال رمحه او تعاىل محينية : 

 فال تعد أنه من الىىىىىىىىىىناس     ا  من  هعتين باجلمىىىىيل  ها
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 من املىىىىروءة مادعى راس  من  هصانخل يف كثري أوقلىىىىيل

 األاراس و  جنا من طي   رجيل والصرب من ضيعه ما هو 

 من العناهة ليس تنىىىىىىىىقاس    هداهة التوفيق تظهر دليىىىىىىىل 

 الصاحلا القوم األكىىىىىىىياس     بيل ههدي به احلائر وهسلك 

 له الثنا باعىىىىىىداد األنفاس  ل  ىىىىىاجللي بحان مو نا العظيم 

 باس من كان رسبه ماهرا   يل ىىىىىالوكعوني ورسيب ونعم 

 ا ضراس هاعي لي هاشم  وبعد ها اجي حلاظ الكحيل

 مقباسواضرمم رشو أرشاي   قليل عشقك نفا نومي و ربي 

 و رت يف هىىىمٍ وو واس  وا قيتين باهلجر كا ا وبيل 

 ا نفاسضاقم علي أو ا    العسيل  من طول هجرك هاشتيم

 والباطن أررقه التىىىىىنهاس  هسيل دمعي على خدي لفقدك 

 أضناه مس الضر والىىباس  واجلسم هاقرة عيوني حنىىىىىيل 

 ىىىىاسأدرك  بك قبل ههتىى   ت يل واجلفاعجل بو لك 

 با اللما هااصن مَياىىىىىىىاس  الغليل جد له بقبله منك ت في 
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   ا دجى دجيور ا االس   واريه برائق رهقك السلسبيل 

 وهكتفي من رائىىىق الكاس   هربا هبا القل  السقيم العليل 

 فقد تقسام قلبىىىىه أ داس     ت يلالشجي فاع ف على الص  

 املنتقى من خىىىىىىىرية الناس    فخل كفيل واختم مبن هو لنا شا

 من به كُىىىىىىفينا كل خناس   مد املحتار نعم الدليىىىىىىىل  

**** 

 } قافية الشا املعجمة {

وقال هصف املرك  الوا ل من آشي آجي  ىل بنىدر املكىال يف شىهر     

ا رم من  نة ألف بعد اهلجرة ، وكىان السىل ان أمىر لىه بكىل مارصىل مىن        

ك يف  قباله ، فلما و ل   ا اللي فيه قص  مجيعا . ويف هىله القصىيدة    ل

ألفاظ أعجمية مل هنب لنا معناها ولعلها أمساء رجال من رجال املرك  ، واو 

 أعلم . : 

 يف مرك  يف جل بىحىىىىىر ماشي   عجىىىىىىىىبا لقوم أقبلوا من آشي 

 من فاشي اله عج  العجي  في  شبه الىىىىىىمدهنة عظمه وقوامه 
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 من  نعة الرقىىىىىىىاش والنقاش  لكنه مخل مارىىىىىىىىىىىىوت ألواره 

 ىىرب الرفيخل ففي احلقىىيقة  شي   خالٍ من الصفراء والبيضاء والىى

 بل يف ال ىبا  وأمرهم متالشي   رَكْىىىىىىىىىىىبَتْهُ كالرحيان يف ألواهنم 

 عصبوا العمائم يف رىس كباش   واملال قالوا هعلىىىىىىىىىىىىمون ب هنم

 قلنا فمن هو قيل عبد طواشي  واملال قالوا قد رواه كبىىىىريهم 

 ولو أهنم مُتعمىىىىىىىىىىىىمون بشاش   هلا الدليل على رقيقة نقصهم 

 رقبيك كم مجاعم من أوبىاش  هامركبا جىىىىىىىىمخل الز ه  كلهم 

 مخل بابىىىىىجر كركاشوالفنجري   رقبيك من ليلى و ائر  رمالً

 هسعى لسر هراج باألكىىىىىىىىماش  وهناك دَهدهىىىىىىًّىىا وبرناي اللي 

 دشي وكشكاري وشو تو شي  أر ار من وهبوجي والدرجمي 

 نا باشيىىي مامنيهيجي ورزو  والتابنا و يد راجي عىىىىنده 

 ي يف جن  دهبا دنكي احلشاش  وقد أفردونا  رو جمىىىىىىىىىاكال  

 بابا ومر انا  وو األدبىىىىىىىىاش   ارن ومورمحم وباهن مثىىىىله  

 ما جنا ليلٌ مُدلىىىىىىىىىهم ااشي  مت الكالم وحنن حنىىىىىىىىمد ربنا  
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 نواشي نش ت حبكمة  ي اجلالل   أوبان فجر يف الظالم وكلمىىىىىىىا

 ىىىىىىرااش  مارَر ا الكرماء بال ُ  ثم الصالة على النيب  مىىىىىىىىد

 وتداعم األطيار يف األعشاش  الصبا واآلل واأل حاب ما ه  

 ه تيه يف هوم القىىىىىىىىيامة خاشي    لوا عليه فإنه  خرٌ لىىىىىِىىىىمن  

*** 

 } قافية الضاد املعجمة {

 قال رمحه او متغز  : 

 ال  رضا مابال وعىىىىىىىدك بالو   ها ُ رِضي بصىىىىىىىىىىدوده وم اله 

 و ال هسو فه امل ىىال ومآنقضى   كلفتين أرعى النجىىىىىىىىىىىوم مراقبا

 با الورا  ربا على ركم القضا   اهلوا  ن رمم هتك مصون  ري يف 

 هفىنى وحييى با  حط ورضى   ما ا هضرك لو رمحم مُتىىىىىىىىىيمًا

 ي باجلفا متعرضا لِىىىىتىىِالفِ رور  أ هبم عقلي يف هواك ومل تىىىزل 

 قتلي ك نك ذ عىىىىىىىىىدواً مُبغضا  ماكان ظين فيك تقصد باجلفىىىىىا  

 متحجبا عين هضيق بي الفضىىىىىا   أهواك   أهوا  واك فال تكىىىن 



 188 

 مِحناً   ا برقٌ بنجىىىىىىىىىدٍ أوَمضا   هاوهح قليب كم هكابد يف الىىىىىىهوا 

 دانيته لخنس  دا وأعرضىىىىىىىىىىا    ىىاىىىما  فلقد بليم بظيب أنس كُلىىىىىى

 خوف الوشاة فال تسل عما مضى   مل أنسَ ليلة زارني مُتكىىىىىىىىىىىىىىىتِمًا  

 ف ثار وجدي املستكن وأهنضىىىا   فرشفم من  لسال رائق ثغىىىره 

 أارا ربييب بالصدود وررّضا   كان هوم البىىىىىىىىىىىا بل  كان مَن 

 وتزاهدت رُرقي عشية قوضىىىىىىا   ل ا  باري هوم جَدا رريلهرر

 عين وجفين مل هىىىىىىىىزل مستيقضا  عجبا أرا وجدي ت اول نومىىىه 

 أبيضا رظيقمري وأ بح وجه   لو كان ذ خبم  عيد عىىىىاد ذ 

**** 

 } قافية ال اء املهملة {

  آما ، من املفصالت : وقال دد  السل ان عمر بن بدر رمحهما او تعاىل

 تىثىىىىىىنى كالقنا ا ِى ي   مزهن الصىىىىىىدغ بالشرطِ 

 وعاطىىىىاني ب  عن ي    ووافىىىىىىىىىىانا على شرط 

 فصل 
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 على الللات واألفىىرا    وبتنا حنتسي األقىىىىىدا  

 مالزم شِرب  خيىىىىىى ي    و اقينا هدهر الىىىىىىىىىىرا   

 فصل 

 فال هَىىىىىىىمٌ و و واس    ىىىىبها يف الكاس   ا ما

 لدهنا شىىىىىىرب  خي ي    وبات البسط يف اجلالس

 فصل 

 وأود  قليب البلىىىىىىىىبال    رماني طرفه النبىىىىىىاىىىىىىال  

 ت دب شرب  ختىىىىىى ي    وملا  اد قليب قىىىىىىىىىىىال  

 فصل 

 بط عاكف مرت مواظ   فقلم القىل  لك واقف 

 خي ي   شربمن اجلك   مالزم مرجتي خىىىىىىىائف

 فصل 

 لقليب يف الىىىهوا رَنا   رَشيُّ البىىىىىىىىادهة جَنا 
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 وأقسم شرب  خيىىى ي   وعشقه يف احلشا طنّ  

 فصل 

 هللا رِرتُ يف أمىىىىري  جن  قليب ومل هىىىىىىىىىىىدرِ  

 ه شرب  خيىىىىى ي لبا   وخلي خمجل البىىىىىىىىىىدر  

 فصل 

 وأريا قليب الفىىىىىىىىىاني    فلوذ رى وافىىىىىىىىىىىىىاني  

 وجَواب شرب  ختىىى ي   ولكنه جتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىافاني  

 فصل 

 د  التشبي  واألازال   مسعم القل  ملا قىىىىىىال  

 توقف شرب  ختىىىىى ي   ىل مد  الفتى املفضىىال 

 فصل 

 ومن هو كافل األهتىىىىىام   ر رامي محى اإل الم عم

 بسوره شرب  ختىى ي   فقف هامشتكي اإلعدام 
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**** 

 } قافية الظاء املعجمة {

وقال مؤرخا وفىاة السىيد الشىهري بىاو مشىيخ بىن عبىد او ابىن الشىيخ علىي           

 هى  974 فر  نة  3املرتجم له يف املشر  الروي للشلي املتويف برتهم يف 

 ب رض ترهم كان تارخيه وعى   لقد نقل الق   اإلمام مشيخ       

 وتسخل مئا مل ه ول هبا اللفىى  لسم مئا ثم  بعا بعدهىىا       

**** 

 } قافية العا املهملة {

 السل ان عمر بن بدر :   وقال رمحه او دد 

 رفقا بص ٍ مولىىىىىىىىىىىىخلِ  هاظيب وادي األجىىىىر 

 بكآبة وتوجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخل  اً و ىىىىىبابة  هبكي أ 

 جر كالسحاب اهلمىىاخل  ودموعه فوق ا ىىىىىىىىىا

 يف  فح وادي األجر    هشجيه كل مُغىىىىىىىىىىر د

 بانَ الغ وهر ولعىىىىىىىىىىىىىلخلِ    وهلوب أن   كروا لىىىىه 
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   كمدٍ بقل  مُوجىىىىىىىىىخل  ن ىىىىوهقول من وَجدٍ وم

 ايث كفائض أدمىىىعي   ري املرابخل والىىىىىىىرُّبى 

 بوابلٍ مل هقلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخل  دهار ىال ههمي على تلك

 أ كى الزناد ب ضىىىلعي    دودهىىأفدي اللي بص

 بزمام وَجدٍ مفظىىىىىىىىىخل  هوا ىىىواقتاد قليب يف ال

 ته مل هسمخل نادهىىىىىىىىىىىىىىىىى  أ عى وأتبىىىىىىىعه و ن 

 بتىىىىىىىىىىىىىىىىىللل وختضخل  أبدي  ليه تىىىىىىىىىىوددي

 وتعززٍ و ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنخل  فيصدني بتعجىىىىىىرف

 لشكيةٍ مل تنىىىىىىىىىىىىىىىىفخل    أشكوا  ليىىه و هنىىىىىىىىا  

 يف كل قفر بلقىىىىىىىىىىىىىىخل  وا ىىىىأعوي   ا  ئ  ع

 شغلي مبىىىىىىد  األرو   وا اهلرسيب على جور 

 ىىل خري مدعىىىوٍّ دعي   ل اننا امللك املؤمىىىىىى

 واجلود زاكي املنىىىىىىبخل   احلِجا  عمر ابن بدر  ي 

 مُ األملىىىىىىىىىعي اللو عي   الضيغم الب ل الىىهمىىىىا
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 للمقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام األرفخل   رقىىىن باملكارم قد تمَ

 رم والرمىىىىىىىىا  الشرا   بالصىىىىىىوا شاد املعاذ

 طبعا بغري ت ىىىىىىىىىىىىبخل  ملك زكم أخالقىىىىىىىه

 رر  اجلنان املمىىىر   واىىىىركرما ورلما قد 

 ك بللىىىىىىىىىىىىىة وختضخل  تعنوا هليبته املىىىىىىىىىىىىىلو

 يف هىىىىىىىىىىىوم رو  أشنخل   نوده ىىىختشى اقتحام ج

 ق بكىىىىىىىىل ليثٍ أرو   اىىىىىىالعتا يل وا تغشا 

 متهلال مل دىىىىىىىىىىىىىىىىىىقخل  هلقى الرما  ووجهىىىىىه

 ىىهيجاء طىىوال األ ر   يف الىىى من معشر هلفون

 شهم اجلنان  ُىىىىميد     ال رول اشمشمىىىتنث

 ر عن العدهم املدقىىىىىخل   رىىمال أثقال األمىىىىىىىو

 ىيب دعىىىىىىىىىىوة املتضر    ومن هلىى ضيوفكهف ال

 هدعى     مفىىىىظخل  من  عمر ابن بدرٍ خري

 وجعلم  لك مفزعي   ما  ن قصدت جنابه 
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 يف ملهيب أومرجىىعي      وفزت مب ىىىىىىىىىىىليب

**** 

 وقال دد  امحد بن عيسى بن  مد بن عبداو رمحهما او :

 فقليب ب ثر الظاعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنا له نز ُ   الربىىىىىىخلُ تناءت وشط الدار وانتز 

 فلما تناء وا ح بعىىىىىىىىىىىىىىدهم دمخل  والدمخل جامدوقد كنم أخشى البا 

 أموري ف دَائي يف احلشا ماله دفىىىىىىخلُ   تشتم مشلي بعدهم وتىىىىىىنازرم 

 هلم به الصىىىىىىىىىد ُ   بُعيد النوا قربٌ  لقد  دعم أهدي النوا كبدي فهل 

 ارامي بكم نامٍ وليس لىىىىىىىىىىىه رد ُ   أربتنا عزا ا  باري و نىىىىىىىىىىىىىىىىما  

 و لك  عيٌ يف الىىىىىىىىىهوا ماله جنخل  أ ع دُ أنفا ي وأ ك  أدمىىىىىىعي 

 ىىخل  فهال ألهدي البا بامللتقى ق ىىىىىىىىىى  وقد  رقم أهدي النوا لُ ا مهجيت 

 أرنُّ ودمعي يف ا دود له هىىىىىىىىمخل  و ني   ا ما   برٌق رأهتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين

 فكم هقتضيين من عناء به فجىىىىىىىىىىخل  علقم مبن مل هر  للعىىىىىىىىىىىىىىىىىهد  مة

 خلهلا يف زباري كل دو هىىىىىىىىىىىىىىىىىىة مل  ف سلِّ هىىىىىىىموم النفس عنك حبسرةٍ  

 والرفخل وا فض  اهلم منهاهرا النص    هَمَىىىىىىىىىىىىىىرجلةً كالنون جسما ألنه 
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  ىل ماجد من جوده هنبخل النىىىىىىىىىىىفخل    تضار  با الغور والنجد وردهىىا

 مواهبه شَفخلٌ وهتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبعها شفخلُ   ىل ضيغم  ىىىىىىىىىهل الشمائل أرو 

 على ف ل كِ اجلىىىىىىىوزاء مفحره الد خل   اللي مسا بن عيسى خَضم الندا الندب ا

 لقد طاب منه ا ِيمَ واأل ل والفر    كيٌ زكيٌ أملىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعيٌ مهلبٌ  

 ومَدا رواقاً فوق رأهتها النىىىىىىىىىىىىىىىىقخل    ا ثارت اهليجاء واشتجر القىىىىنا 

   ا ما العىىىىىواذ يف الدرو  هلا وقخل  با لٍ ف محد هغشاها حبمىىىىىىىىىىىىىلة 

 وللبيض يف مُسوادِ عثربها لىىىىىىىىىىىىمخل  أرجمم هصورٌ   ا ما ا يل يف الرو  

 وما أنا يف لرهر مدري لكم بىِىىىد ُ   مدرتك هابن األكىىىىىىىىىىىىىىرما  بة

 ار يف  ضر جىىىىىىىىىىمخل ورمحته ماد  عليك  الم او مين مكىىىىىىىىىىىىىىىرراً

 على من به قد عَىىزا واتضح الشر    و لى  لىىىىىىىىىىىىىىىىىىهي كل  ة ناظر 

**** 

 وقال دد  السل ان عمر بن بدر رمحهما او تعاىل :

 ملاتناءت مبن هتىىىىىىىىىىوا مرابعه   ان الىىىىهوا ف  اعته مدامعه

 ان موثقه والدمخل خىىىىىادعهفح  هسعده الصربقد كان حيس  أن 
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 وطرفه كانسجام الق ر هامعه   بابتهوكيف دكن أن ختفى 

 من رر وهاج مالوي أضالعه  ا د  ائله يفو اك رشحٌ جرا 

 هاجعهرِلف السهاد وخاذ القل    دسي بليل رزهن والهٍ ق لىىىىىىىىقٍ

 سره للقل  مانعىىىهوالىىىىىىىىىهَما أه  عز التصرب واألشواق االبىىىىىىىة

 ألقى وهكتم عين    أراجىىىىىعه  فهل أنيسٌ أ قيه فيفرج مىىىىىىىىىا

 أخا وفاءٍ زكم خِيمًا طبائعىه   طلبم  هيهات أهن الثرها من هدٍ

 شا عهشحط النوا وتناءا عنك   بهوشطََّ هاقل   ن عزا من هتوا 

 له  كر ه الىىىىىىىىىعه   ن العلول  فال تصر  به كيال هىىىَىىىمُرُّ على 

 كيال تداري عىىىىلو  أوتدافعه  رر ا على األايارقاطبة    و نهُ

 هصيب احلليم وأرلى احل   ائعه  فقال دعين فإن احل  عادتىىىىه

 معامعهدت تفيها لظى البا واش  فكيف أ  يخل  ربا واحلشا ا تعرت 

 ىىىىىاطعهرتى هوا له ع فا مُق  كمداً رُشيعز التصرب عن    

 مشارعهريث الو ال  فم وِرداً   آهاً على طي  أهام ظفرت هبا 

 ومهجيت روض خدهه أطالعىىىه  ومن أر  ندهىىىىىىمي  هفارقين



 197 

 على  ردة رِدفٍ جل  انعه  فياله قمىىىىىىراً بدراً على اُصنٍ 

 هت خرت ا ىىىىىىىىىىىريةً منه م الع  مريق ملا رأا البدر يف جو السما 

 قليب العميد وأرشائي مراتعىىه  ظيبٌ من اإلنس م واه ومربعىىىىه 

 مسامعه للشكوا   كان مل تص    ملا تعشقته طفال شُقيمُ بىىىىىىه 

 جامعه احلسنتعجرفا وهو راوي   دأباً هشتم مشلي يف  بىىىىىىته

 رتى زكى ومنا يف القل  هانعه  الوداد له زرعم يف مهجيت ر  

 وريار الفكر ما أنشم بدائعىىه  لقٍخلق اإلنسان من عَفو اللي 

    مبد  فتىً عَمام  ىىىىىنائعه  و ازذماطاب عيشي و نظمي 

 على ابتلال اللهى جوداً أ ابعه   طُبعممؤمل الصفح واإلرسان من 

 ورلََّ يف الفلك املسعود طالعىه  مفحره امي اللرا عُمرٌ من شا  

 خضرٌ مراتعه ضحم د ائىىىعه  مالرىىىىىمهبيضٌ مكارمه  ودٌ 

 وطامعهىىراجي فما خاب راجيه   منتجخل الىىىشجا  الدهن  أبا علي

 ولخعادي  عاف السم ناقىىعه  للوافدهن ربيخلٌ عَىىىىىىىىىىىىىىما نافعه

 تضاهق الكر وا ودت وقائعىىىه  هو املؤهد  و النصر العزهز   ا
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 نصرٌ هضيئُ بسعد اجلد طالعه  ىىىىىهما ار جحفله    تقدمىىىىى

 والدوُّ قد مُلئم خيال بالقىىىعه  ما للعدا منه  منجا و وزرٌ

 من كل منتدب عارٍ أشاجعىىىه  تغشى الوهاد عليها فتيةٌ جن 

 من دا عه ماضي العزدة مُردٍ  وكل شهم أبي النفس  ي كرم

 أدارعىىهكل امرءٍ نسجم منه   يف م قط ررج والقوم يف رهج

 وللحدهد برهق     معىىىىىىىىىىىه  واابم الشمس يف مركوم عثربه

    األ نة فيه أوخىىىىىىىياضعىه  يف ليل نقخلٍ فما تبدو كواكىىىىىىىبه

 راعم قلوهبم خوفا زوابىىىىىعه  تعسا ألعدائه فالوهل دأهبىىىىىىىمُ

 شائىىىعهله اشتهار وفحر  ار   هلا ابن بدر اللي يف كل نارية

 فاملال أرفظه للمجد ضائعىىىىه  هفين خزائنه رفىىىىىىىظا لسؤدده

 فهل ترا مَلِكاً فيه هنازعىىىىىىىىه  فصار أورد أمالك الدُّنا كرما

 فكل عاصٍ أتاه وهو طائعىىىىىىه  مهلب رسنم باحللم  ريتىىىه

 ومن هعانده فالسيف قىىىىىىىامعه  بهحيظى ومن هرد منه  غحا عنه 

 ىىنصر املبا ورب العرش رافعه   زال بالنصر معقودا لواىك والىى
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 مخل السالم عرهض اجلاه وا عه  ثم الصالة من الرمحن خص هبا 

 ولن هضام مَن املحتار شافعىىه   مد ملتجانا وهو عدتىىىىىىىىىىنا

 ومَن على السنة الغ ىىىىىىراا هتابعه  واآلل والصح  واألتبا  كلهىم

*** 

 وقال رمحه او دد  السل ان علي بن امحد بن عيسى بن السل ان  مد : 

 و َحام لتلكار الفرهق مدامىىىىىىىعي  أرقمُ إلداض الىىىىىىىىىىىىىىربوق اللوامخل

 ونار الغضا مشبوبة ب ضىىىىىىىىىىىىالعي  وبِمُّ مسري الوجد  ىىىىىىىىرتق احلشا

 ولوعا جبريان الربىىىىىىىىىىىىىو  الشوا خل  ولسراً أ ع د أنفىىىىىىىىىىىىا ي أ ىً

 وأرظى بسكان اللىىىىىىوا واألجار   فياليم شعري هىىىىل أداني ربوعهم 

 دموعا على خىىىىىىىدي وليس بناجخل   وأرظى مبن لو هىىىىمُ ماجرا دمي

 وعن و لهم جدت ربال م امعي  همُ كلفوني يف الىىىهوا طول  دهم

 وموردنا باحلي عىىىىىىىىىىىلب املشار    أهىىىىىىىىىىىىىىاماً بوعساء رامةٍ رعى او

 ونق ف من أاصاهنا كل هانىىىىىىىىىىىىىخل  جنر  هو  اللىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهو با رهاضها  

 ومن أملي متعم اري مُىىىىىىىىىىىىىىىىمَانخل  أوا ل من أهوا ومل أخش عائىىىقا
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 أ  قل لنا هل أنم هوما براجىىىىىىىىىىىخل  عرج اللىىىىىىىىىىوافياعهدنا املاضي مبن

 هضيئ هبا  عد النجىىىىىىىىىىوم ال والخل   وهل لنظام الشمل  لك مىىىىىىىىىىودة  

 عهدناه  خنشى كِىىىىىىىىىىىىىىىىياد خماد   وترجخل أهام املسرات مثىىىىىىىىىىىىىىل ما 

 تكُ من ره  الزمىىىىىىىىىىىىان جباز و   فياقل  د  عنك التحسر واأل ى 

 على ا لق طراً من عَصيٍ وطائىىىىىخل   فلله أل ىىىىىىىىىىىىىىىىىاف هدق خفاىها

   ا ما انربت يف وخدها املىىىىىتدافخل  فياراكبا وجناء تنته  الفىىىىىىىىىىىىىىال

 قفار البالقىىىىىىىىىىخلوت وي  بارهم ال  منامسها تىىفلى فال كلََّ فىىَىىىدفىىىىىىىىىدٍ  

 وراوي  فات اجملد اري مدافىىىىىخل    ىل م لخل ا ريات واجلود والعُىىىىىىىىال

 رضيخل الندا جم اجلِدا واملىىىىىىىنافخل  اضنفرة اهليجا علي ابن ارىىىىىىمدٍ

 ىىىهوامخلجيود كىىهتىىان الغىىىىىىىىىيوث الىى  رفيخل العال من  هزال بىىىىىىىىىىىىَىىىىىىىنانه  

 كت وهق أعناق احل ىىىىىىىىىىمام السواجخل  وطواق أعناق الرجىىىىىىىىىىىىال  نائعا

 مناق  جمدٍ  تُىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنال ل امخل  هو األبلج ال ىىىىىىىىلق اجلبا اللي له 

 ىىىىلِّ البضائخل أنالوه رِفدًا من أجَىىىىىىىىىىى  هزهد اهتزازاً للوفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىود ك هنم

 فتىً عبدذ النجر زاكي الد ائىىىىىىخل  فينزهلم يف ظل بىحبورة النىىىىىىىدا  
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 كردا طىىىىىىىوهل البا  ضحم الد ائخل     ا أمىىاىه العافون ألىىىف وا مُرر ىىىىىىىىىًبا  

  ابخلهفيض الندا من كىىىىىىىىىفه واأل  فيمم رِماه تىىَلقَ أرو  ماجىىىىىىىىىىىىدا

 ضيارمها املقىىىىىىدام عاري األشاجخل  و ن ثارت احلرب الزبون فإنىىىىىىىىىىىىىه

 فمن  اجدٍ من اري نسك وراكىىىىخل  هفلق هام الدارعىىىىىىىىىىىىىىىىىىا بصارمٍ

 كواكبها ملخل الظىىىىىىىىىىىىىىىىبى وا ياضخل   وقد أطلخل النقخل املثىىار دُجىىىىىىىىىىىىىنةً

 بقيم على طول املىىىىىىىدا املتىىىتىابخل    ا الندب اللي شا  جمىىىىىىىىدهفيا أهه

 مبدرك جتلى هبجة يف اجملامىىىىىىىىىىىخل   ليك عرو ا من نظىىىىىىىىىىىىام زففتها  

 لغريك   ت تي  ىل كل طامىىىىىىىىىىىىىىىىىخل    فليس هلا كىىىىىىىىىىىىىىىىىىفوٌ  واك وأهنا 

 على املص فى املحتار أكرم شافىىىخل  ىىىىهي كل را و اعة و لى  لىىىىىىىى

*** 

 ملغزاً يف التمر :  باملوأر ل  ليه العالمة  مود 

 لكل املىىىىىىىىىىىىال طراً رال  بال منخل   وما ا مٌ ثالثيٌ رأهناه قد رىىىىىال 

 ىرٌّ تراه بالنفخل ولو حلىىىىىىىىىىىىىىىىظة مُىىىىى  و اك   ا مافارق الثلث هافىىىىىتى

 جبنس من األنعام جيدة الفىىىىىىىىىىىر   امسهوناهيك منه الثلث قد اوجد 
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 السبخلمن الورش  َبخلٌ وهو هس و على   در به التصحيف طوراً وقد هرا 

 ورمم بال تصحيف رقا بال رفخل   ويف زمنٍ بالقل  هىىىبدو مصحفا

 بىىىىيل العصر وتراً بال شفىخلو اك ق  ويف رمضان  ُنا ها ىىىىىىىا  أكله

 فتجلو به طىىىىىىىريف وحيلو به مسعي   لباىىأج  عنه نظما   بررم مه

 ف جابه عنه  ار  الدهوان بقوله : 

 بتصحيفه بَداعم يف اللغز من  نخل   أها ملغزا فيما رمى عنه قلىىىىىىىبه

 والشسخل هنالك من  خوف يف القرب  ثلىىثههو السبخل تصحيفا و ن زال 

 جتد مَيْ يف األخىىىىىدار آمنة الفجخل   قف به باقيه ومهما تصحف منه 

  ر بنا بعد التباعد والقىىىىىىىىىىىىىىى خل    و اك ثالثيٌ كفى بثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالثة  

 فبورك من أ ل وبورك من فىىىىىر   ومنش ً أ الب طا روت مفرداً قد

 هتلب ملا فارق القل  بالنىىىىىىىىىىىز     ه وأعج  من  ا قلبه  ن نزعىىىىىت

 أدانيه كي دسي وهصبح يف ربىىعي   وَددتُ ب ني ريث فارَق  قلبىىىىىىه

 بدا بالنوا والبا يف ا فض والرفخل   ويف قلبه ق مري فوق ا م ضفد 

 له بىَ  ىىىىرٌ بالقل  مستحسن ال بخل   ويف عنفوان العمر هزهو وبعىد  ا 
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 بنص كتاب او واملنهىىىىج الشرعي   يف قلبه الوعى دائمىىىىىا  وهبدو لنا

 لقسوته ما أن هلىىىىىىىىىىىَىىىىىىىىىيانَ بالقر     وأر ل مايف  لك اللغىىىىىىىىىىىز قلبه 

 فلفظك دُرٌ  ه ىىىىىىىىىىىىىىابقه جزعي    يدي العلر ليك جوابي فابسط 

 أدهبا أرهبا وا خل القل  والىىىىىىىلر    فال زلم هاموىل لكل فضىىىىىىىىيلة  

**** 

 وقال دد  السل ان بدر ابن السل ان عمر :

 مدمعي فنفى الكرا عين وأجرا   مضجعيزار ا يال على التنائي 

 وازدادني كمدي ورر توجعي   وأثار أشواقي وجىَىىىداد لوعيت

 لعي وشبوب نريان الغىىىرام ب ض  وبقيم منفردا أكابد ورشيت 

 نام ا ىىىىىىىىىىىىىليُ ومقليت  هتجخل  أمسي  ىىمري لسرٍ وتلكىىىىىرٍ 

   تلعلعيال ألف الضنى جسمي وط  لو  فراق مهفهف األع اف ما

 مربعي ش م به أهدي النوا من   عز التصرب والتسلي بعىىىىىىد ما 

 ي  وجفا ف ال  ىل لقاه ت ىىىىىىلع  رعيم له الوفا  أفدهه من رشاءٍ

 ومن العجائ  رَلََّ قل  الربقخل  قمر له يف القل  مين منىىىىىىىىزلٌ
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 مابا بانات اللوا واألجىىىىىىىىر     مل أنسَ أهام الو ال ومجعىىىىىىىىنا

   ٍ هُعنفين و ىىىىىىىىىىربي  هعي   جلََّ العلول وليس ذ ميىىىىلٌ  ىل 

 غىىىىىىىرام مبسمعي واشٍ و هلج ال  فورق من أهواه   أ ىغي  ىل 

 أنواعه من  هله املتمىىىىىىىىىىىىىىىنخل    قسما ب بيات القرهض وماروت

 بِمُنماقٍ ومُسجخل ومُر اىىىىىىىىىىىىىخل    فخنظمنا من العىىىىىىىىىقود قالئداً

 هزهو ب مدا  الىىىىىىىىهزبر األرو    من جوهر النظم اللي  نشاده 

 رتى أناف على السماك األرفخل   ىىىىىىىه بدر اللي باجملد شاد بنائ

 ىىفضل اجلميل األملعي اللو عي  متقلد الفحر األثيل ورائز الىىىى

 يف منبم ٍ ا دِق انفجار املنىبخل   املنتقى من دورةٍ عُمىىىىىىىىىىىىرهة  

 العُال واجملد أ نى موضخل رت   فر ٌ زكا ومنى وطال ورل من 

 وندا هدهه كالغيوث الىىىىىىىىىىهُماخل    هىىىىىهوالبشرُ هلمخل من أ راة وج

 نزلوا بغيثٍ هامخل و ىىىُىىىىىميد     و  ا الوفود بسوره نزلوا فقىىىد

 نُج ُ املُ ي  وكل قفر بلقىىىىىىىىىخل      رعم زباري كل هَوجلةٍ هبم 

 ملداء فيها مل جتد ماترتىىىىىىىىىىىىىخل    قد جشموها شق كل تنوفىىىىىةٍ 
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  ري اهلواجر يف اليىىىباب املهيخل  السُرا منها اللرا و  ا هبا  أكل

 األو خل اجلنابجم اجلِدا رر    رتى أناخوها بعقوة ماجىىىىىىىدٍ 

 ملا رأت بدراً  عيد امل ىىىىىىىلخل    دورها   ومفهنالك اطررم 

 وا ائف املرتا  اري مُىىىىىىىىىرَوا     هضحي العدهم جبوده  ا ثىىىروةٍ

 ووقاهة يف خص  عيش مُمر     زال ملحوظا بعىىىىىىىىىىا عناهة 

 املحتار أكىىىىىىرم شافخل ومشفىىخل   ثم الصالة على النيب املص فى 

 أو   برق بالغوهر ولعىىىىىىىىىىىىىىلخل    ما َحا هتان السماء بوبىىىىىىىىىىله  

 ح أومربىىىىىخل خَ  م املُ يُّ ب ب    لى و لََّم  و اجلالل عليه ما 

 وجال الفضاء بنوره املتشعشىخل    الضيا رَف  َواآلل واأل حاب ما 

**** 

 وقال هرثي السل ان علي ابن السل ان عمر بن بدر :

 وهاقل   ترب  رىىىىىىىىىىىىىزهنا وموجعا   أعيينا جودي وا كبا الدمخل أربعىىا 

  رت لخرزان والىىىىىىهم جممعا فقد   وهاكىىىىىىىىىىىىىىىبدي  وبي أ ىً وكآبةً 

 جَواً مل هد  يف  ائر اجلسم موضعا   ومن قلق األرشاء  ابم مفا لي 
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 فقبحا له ما  را أ  وفجىىىىىىىاىىىىىىىىىعا    أرا الدهر  هبقي على اجملد أهىله 

 ىىىىىىىىىعا  وفراق باآلفاق ماكان جىمىىىىاىىى  وما  امل اإلنسان    وخىىىىىىىىىىىىىىىانه  

 بنا ٍ لقد هدا القُىىىىىىىىىىوا عند مانُعي   دُهينا بيوم السبم   عىىىىىىىىىاد مثله 

 ورق لىىىىىىىىها جتري دم القل  أدمعا   لفقد عليٍ  حم الدمخل أعىىىىىىىىىىاٌ 

 يعا  وك  اته عمم عَصيًّا وط ىىىىىىىىىىى ى  قضى او رتما يف الىىىىىىىىىىربهة بالفنا  

 فيالك ليثاً أبلج الوجه أروعىىىىىىىىىىىىىىىا    ومن قد فقدنا هدا أركاننا القىىىىىىوا  

 هرو  األعادي را را ومدرعىىىىىىىىىىا      ا ثارت اهليجاء واشتجر القىىىىىىنا  

 وراز رفيعات العُلى والثنا معىىىىىىىىىا    لقد با  باجملد املؤثىىىىىىىىىىىىىىىىىىل نفسه 

 ومزق مشل الدارعا و ىىىىىىىىىىىداعا  وخاض امار املوت يف رومة الواا

 اداة التقى اجلمعان والكل مجعىىىاىىىىا  خي  به هنىىىد الىىىىىىىىىىىىىمراكل هيكل 

 رأا املوت أ نى ماهرام وأرفىىىىىىىىىعا    وكىىىىىىىَىىىىىىىىىىىىىىىىرا عليهم بامساً فك نه

 امامة هىىىَىىىىىىىىىمٍ قد أبم أن تقشعا   من أ ى على الناس  مضى بعد ما أبقى

 وهُرتك يف البيداء ورىىىىىىىيدا مضيعا   أتسلبه األعىىىىىىىىىىىىىىىداء ثوب رياته 

 لدهه قياما والصىىىىىىىىىىىىىىىىىىوارم شُراعا   وهصر  وا يل العتاق ب هىىىىىىىىىىىىىىلها  
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 لكانوا لدهه يف العرهكة  ُىىىىىىىىىىىىىراعا  ورىىىىىىىَىىىىىىىىىمِيةٌ   لو اكىتنفتهم هِىىىىماةٌ

  ليه ولكن الىىىىىىىىىىىىىىردا كان أ رعا  كمثل علي وابنه ريث أ ىىىىىىىىىرعا 

 ورمحته ما نشر طي  تضىىىىىىىىىىىواعا  عليهم  الم او مين مكىىىىىىىىىىىىىىىررا

   ا القوم هشوا للمعاذ تقىىىىىىىىىىىىىىىنعا    ىىىىىىز م لفٌ  وبُعداً لرعدهد له العجىىى

 فسؤدده باجملد طىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال مرفعا    لئن قصرت باألرحيي  رىىىىىىىىىىىىىىياته  

 ورا  وقد راز املكارم أجىىىىىىىىىىمعا    لقد عاش يف الدنيا كردا مىىىىىمدرا  

 قره  من احلسنى مُل  ٍّ ملن دعىىىىىىا    بعيد عن الفحشاء عفيف عن ا نا 

 وهبكي عليه كل من قىىىىىىىىام أو عى   تنو  عليه األعوجية والقىىىىىىىىىىىىىىىىىنا  

 بنى للعُىىىىىىىىىىىىال فوق السماكا مربعا    نعزي به  ل اننا عُمىىىىىىىىىىىىىىر اللي 

 األكىىىىىىىىىىىىىباد ما قد تصدعا هلما من   فقم ها ابن بدرٍ واطل  الث ر علََّ أن 

 فما ضاق أمىىىىىىىىىىىىىىىر قط    تو عا  وثق من  لىىىىىىىىىىىىىىىىىىه العاملا بنصرة 

 من اختاره الررىىىىىىىىىمن فينا مشفعا    وأزكى  الة او دائمىىىىىىىىىىىىىة على 

**** 

 رمحن :وقال مرثيا الشرهف أبابكر ابن السيد شيخ بن عبد ال
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 فالدمخل ليس بنافخل من جيىىىىىىز ُ    ن هنَىىىىىىىىىه اروب العا  ا تدمخل

 ورماك عن قوس احلوادث منز ُ  ولئن دهيم من الزمان بنكبة 

    كل ري باملنىىىىىىىىىىىية هصر ُ   فلنا خبىىىىىىري ا لق أعظم أ وة 

 ىىىىىىىىىىىىىرا   و هامه أبدا  لينا شُ  الورا  علىاملوت رتم يف الرقاب 

 أرىىىىىىد ومن بغرورها  خيد     ن احلياة شهية مامَلىىىىىىىىىىىاىىىىىىىها  

 وتروم أخىىىىىىىىرا واملناها أ ر    وكللك اآلمال ت ل  اىىىىىىىاهة 

 كنا  ىل  قباله نىىتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى لخل    ورد الكتاب بنعي  يدنا اللي 

 من مل هزل فوق الندا هتىىىىىىىرب    ا ىى ا الوف أعين أبابكر ابن شيخ

 وله  ىل ورد املكىىىىىىىىارم مشر   أخالقه  مودة با الىىىىىىىىىىورا  

 جتلى به أبصارنا وتىىىىىىىىىىىىىىىمتخل    كنا نؤمل منه أوبة اىىىىىىىىىىىىائ 

 ىىىىىخل  فزفرينا والدمخل ما هنفىىىىىىىىىىى  ال  القضاء ورال دون مرادنا 

 تعزا  ليه املكرُمات وترجىىىىىخل    ني أعز ي  يدي شيخ الىىلي 

  ن لك  ات املنون جتىىىىىىىرعوا    وأقول ها ندي ت س مبن مضى 

 أررا و ن كان احلشا هتق ىىىىخل    ربا مجيال وارتسابا  نىىىىىىىىه 
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 فالصرب أمجل والتجمل أجنىىىىىخل   فااو هلبسك التصرب بعىىىىىىىىىده  

 أنتم أل ناف الفضائل جمىىىىىىمخل   ها ادة هلم الفضائل والعىُىىىىىلى 

 خ   ألىىىما وناب أمر مفظىىىىخل   أنتم و يلتنا وعىىىىىىىىىىىىىدتنا   ا 

 ما    برق أورىىىىىىىمام هسجخل   ثم الصالة على النيب  مىىىىىىىىد 

**** 

 : وقال متغز 

 وماطىىىىىىىره حيكي دموعي   ها من  نا البارق ركى مبسمك 

 واررمك للات اهلجىىىىو  ِ  هتمتين ليم الىىىىىىىىىىىهوا هَتََّمك 

 وطىىىىال بك هآرعن ولوعي   أنا اللي قليب الشجي هرمحك 

 قساك ماتررم خضوعي مآ  قليب املعنى يف هىىواك اهنمك 

 ن رعى هاعىلب رُوعي فم  1و تراعي رق ماخيىىدمك 

 وبعدها ا ر  يف الرجىىو    قف هاربييب خلين كلمىىىىىك  

                                                 
لم )   خطا من الناسخ وهللا أعك ( ولعلكذا يف األصط ولوقال ) ونتراعي حق من خيدم 1

 العطاس ( 
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 واطف هبا  ه  ضلوعي   كلمه هبا ها ول قليب اعلمك 

 عساك تسمعىىىىىىىها وتوعي    فمك  فميخلها فدهتك من 

 هاواشر الثغر اللمىىىىىىىىىوعي    شكية املشتاق ماتؤلىىىىىىىمك  

 وا هلتىىىىىىىىىىين با الربوعي   ماظلمك  طولم بالصد اجلفا

 وااراك بالص  الىىىىىىىهلو   فالجزا خري اللي علمىىىك 

 وعهدنا با اجلىىىىىىىىىىىىىىىزو     وارومكشنبك حبق هاعلب أ

 هاكامل احلسن البىىىىىىىىىىىدهخل    مسقمك جد باللقا واع ف على 

 ك نىىىىىىىىىىزوعي  ني  ىل اري  و ن كان قلبك هاربي  أو ك  

  ِواك ماوافىىىىىىىق طباعي   أقسمم ها وذ مبن  مىىىىك  

**** 

 وقال رمحه او متغز  :

 على البشامه بات هسجىىخل   هاولد راشىىىد شاقين عندلي  

 وهبكي الص  املولََّىىىىىىىىىىىىىخل   وته حيرك كل عىىاشق لبي  

 يف ا د هدمىىىىىىىىىخل  وناظري   النحي   رليف بيوامسيم  ا 
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 معثكل اجلىىىىىىىىىىىعد املنسخل   والقل  راهر من فراق احلبي  

 أهيف مهفهف ااني أتلىىخل   أدعج مفلج ار شم الشني  

 والبدر من ارته ه لىىىىىىىىىخل    الكثي حيكي قضي  البان فوق 

 يف السن له  بخلٍ وأربىىىىىىىىخل   يف مبسمه  لسال مخر الزبي  

 ربه و ط قليب تربىىىىىىىىاىىىخل    قرة أعياني وهو ذ طبي   هو

 خال قلوب ا لق تىىىىىىىىىىىتبخل      ا بدا ههىىىىىىىىىىتز مثل القضي  

 قد ذ لياذ قط ماهجىىىىخل  أمىىاىا أنا قلىىىىيب مسمسر تعي  

 وناظري بالدمخل ههىىىىىىىىىىىىمخل    أرعى جنوم الليل لىىىىمىىاىا تغي  

 كالمي أوهىىىىىىىىىرثى وخيشخل   نادهم  بوبي هقىىىىىيل أوجيي  

  ن احلشا هورش وهفجىىىىخل   الغره   املعناقلم اررم الص  

 لقيم خلي ظيب لعلىىىىىىىىىىىخل  رعى او اجلمعه قبيل املغي  

 واريا فؤادي رهم ا جىىر    هسمح بقبله را ااب الرقي  

 من هو لنا ملج  ومفىىىىىىز     بي  احلوازكى  التي على طه 

**** 
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 } قافية الفاء املوردة {

 وقال دد  السل ان عمر بن بدر رمحهما او تعاىل آما :

 متعىىىىىىىىىىمدا بصدوده  تاليف   هامولعا بالصىىىىىىىىىىد واإلخالف 

  ا أكابد يف الىىىىىىىهوا متاليف   وكنم ذ ما ا هضرك لو و لم 

 كالعارض املتهاتىىىىىىىن الوكاََّف    أرعى النجوم ومدمىعي كلفتين

 هل ع فىىةً هاماهد األع اف   متمزق األرشاء من أمل النىىىوا 

 رافىىومن الرضاب ب ول األع  وهل أنول من ل مىاك بقىىىىىىىىىىىبلة

 ىىدن النضري وردفك املتجايف  قسما مبنظرك املنري وقدك اللىىى

 با اللمى والقىىىىىد واألرداف  العنا  مشرتك  رت ني بعشقك 

    رضابِكَ رائق الىىىرتشاف   مل ه فِ رىىىىرا  بابيت وكآبيت 

 ه أمضى من األ ياف ىوحلاظ  هامن ههىىىىىىىزُّ مثىقفا من قىىىىَىىىد هِ

 باحلسن متصفا بال  نصىىىاف   أنم اللي رزت اجلمال ومل تزل 

 هبر األنام مهىىلب األو اف   كمثل ما هبرت  ا نك العقول 

 اآل ف الضيوف الواه كهف   عُمر اللي عم اجلهات بعىىىىدله 
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  زال يف نِعَىىىىىمٍ عليه ضوايف   ملجا الوفود   ا النواري أ لم 

 بالتبجيل واألل اف  فاقد رُ  هشٌ طليق الوجه اري مُعَب سٍ 

 اجلِمال دوامي األخفاف بُزل   و ليه من كل اجلهات تىرا لم 

 م مو ة األعالم واألخفاف  تفري  ليه تنائىىىىىىىىىىىىىىىفا جمهولة  

 والليل معرتك الظالم اىىىاليف   عصابة قد جشموها اإلعتساف 

 أكرم به من ماجد مع ىىىاف  رتى أناخوها بعىىىىىىىىىىقوة  َي دٍ

 ه  املتالفرتى دعي بالوا  ألفم أنامله الع اء مضاعفىىىىا  

 مشل املقيم تفضال والعىىىىايف   الكرم الليجُبلم  جيته على 

    ونال وفىىىىىىىىاز باإل عاف   ما أماه  و راجة م مىىىىىىىىىىولة  

 م الكايف ىىوهو الكفيل هبا ونع  هو للحىىىىىالفة رأ ها ورئيسها 

 ف وهو املال  به من األخىىوا  وهو املشار  ليه  ن خ   عتا

 من راا  أوراه  متكايف   أنظر جتد بفنائه زُمر الىىىىىىىورا  

 طبقاهتم من  ائر األ ناف   عُرباً وأرواما وأعجامىىىىا على 

 حيوجىىىىىهمُ هوما  ىل التشواف   فيفيدهم ما أمىىىاىىىىلوا كرما و  
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 ايف ىأمنٍ ظ كن الورا يف ظل   ها أهها امللك اللي ب مىىىىىىىىىىىىانهِ  

 يف  ائر ال رقات واألكناف  لو  رسامك مآ تمر مسافىىر

 أعال املرات  والدواء الشايف   قمخل األعادي ا ريةً و مىىىىىىىىىن  

 أربى بسؤدده على األ الف   و درك من هىىىىىىىىىىىىمام با ل 

 األو اففاقم  ا نها على   وافتك من أبكار فكري اادة 

 اض احليا من روضة مئناف  درك هانعا فك هنا اقت فم مب

 من مستكن بواطن األ داف    بل هو الىىىىىىىىدر اللي ألىىاىفتهُ 

 أنشي القوايف بالثىىىىىىناء الوايف   وأنا اللي جلميل فعىىلك مل أزل 

 مافيه  ارت باملدهح قىىوايف   ثم الصالة على النيب  ىىىىىىىىمد

 نبتىىا من القيصوم وا دراف    لى عليه او ماعيس رعم 

  ا   عى للحج والت واف   واآلل واأل حاب واألتبا  مىىا 

**** 

 وقال ددره أهضا :

 األنف   مام الوفا يف روضهاتقضي   باألبرق الفرد با الرقمتا قفِ 
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 ري منصرفىىشوقا  ليه وودي ا  ف املا لع  الشوق املىىىرب  بي 

 باألبىىرق الفرد     بم باأل ف   ليت  لفمما  ن  كرت ليالينا ا

  احلي عن شغفمهات  فيها بو ل  فياهلا من ليالٍ طاب ذ زمىىىين

 أنيقة ا د مثىىل البدر يف شىرف  رشيقة القد ع بول خَدَجل ىىىىّة 

 هيفمهضومة الكشح لكي الغصن يف   عبل مدملجها رهىىاىا روادفىىىىىها  

  ُالف رهقتها خىىىىىىىىمرٌ ملرتشف  ر ملقت فتورهد وجنتها زهىىىى

 والصدفشتان يف احلسن با الدر   وُ فم ن وأهن منها نساء احلي 

 وبمُّ أشكو هلا راذ من الكلف   ملمصها  هد كم ليلة بم أرسو شَ

 مسري وَجدٍ قرهن الىىىهم والشغف   أفدي اليت تركتين يف اهلوا مثال 

  حابة بانسجام الوابل الوكىىىىىف  ماه لم اب ريىىاا احليا مربخل األرب

 والشرفجود ابن بدرٍ رفيخل القدر    ارٍ واادٍ حياكي فيض وابله 

 باجملد ملتحف باجلىىىىود متصف  امللتجا عُمر الفياض خري فىتىً

 من للعفاة اداً كهىىىىىىفا ملكىىتنف   هابن امللوك وهاخرب امللوك وهىىىىىا  

 من كل ملك مبا أولىىىىيم معرتف    خاضعةاألرض جاءت  ليك ملوك 
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 فالسيف ه خله بالتعس والعنف  وكل من مل جيئ طوعا ألمركىىىمُ

 نصرٌ عزهزٌ و عد اري منحرف  فجيشك اللج  اجلرار هقدمه 

 ومن هكن رسبه رب العباد كفي   ورسبك او دون ا لق كلهم

 الدجيور بالسدف قلفامشس وم  ماطلعم  ثم الصالة على املحتار 

**** 

 وقال أهضا ددره :

 ت نا لنبكي بالدمو  الىىىىىىىىىىىىىىلوارف    خليىىىىىىىىىىلي بربخل البهكنات العفائف

 فؤادي وت فى لوعىىىىىىىىيت ورسائفي   احلشا عسى هشتفي من  عج البا يف 

 ىىىفي مجيخل الورا معشار عشر كالئىى  فيب من عظيم الشوق مالو لىىىملم 

 واابوا جنونا عن تليد وطىىىىىىىىارف    أل هلهم عن شرهبم وطعىىىىىىىىىىىامهم

 وقل هىىىىىىىىىله دار احلبي  هبا قِفِ  فقف بي كفيم البا مقدار رلبةٍ 

 ورر جوا األرشاء أ اب شرا في   فتلكار  ات ا ال أ هل خاطري

 داق احليا يف العوا فودمعي كغي  وعقليَ ملهول وقلىىىىىىىىىىىيب واج 

 مُحنٍ مُرنٌ مرعدٌ اىىىىىىىىىىىىري قا ف   قى او وادي زهن   ح وابىىىىىل 
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 هواطله  فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوفة بالل ائف  مُحشٌّ مُرشٌ مرجىىىىىىىىحن مثجثجٌ 

 وخيضر من نبم الغضىىىىا املتكاثف  هصوب فييحي الشيح والرند وبلىىىه 

 وهانعه داني القىىىىىىىىىىىىىى وف لقاطف    خص  الربخل تنثين عسى زهن   ن أ

 بدت يف دجى فيىىىىىىىناهنا املتكاثف   ومازهن  يف احلي    ازالىىىىىىىىىىىىىىىىة

  َبَتىكَ بِق ىىىىىىىىىىىىىىىدٍ مائس و والف      ا ما انثنم يف بردها وتىىىىىىىماهلم 

 وا ف ويف رسنها ما جلََّ عن و ف   ويف خدها ورد ويف الثغر قىىىرقف 

 وتفرت عن كالدر عىىىىىلب املراشف  وتسقيك من فيها  ُالفا معىىىىىىىىنربا  

 منعىىىىىىىىىىىىىىىىىمة با احلسان العفاهف   نعة با الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفائح والقنا 

 شح رهىىىىىىىىىاىاالروادفأناة هضيم الك  خَدَل جىىىىىة ميادة القىىىىىىىىىىىد كاع ٌ  

 لوارظها  هماً أ اب مىىىىىىىىىىىىتالفي    تعشقتها طفىىىىىال ومل أنسَ    رمم 

 هبيم ودسي باجلفا يف خمىىىىىىىىىىاوف    و  رب ذ هل حيمل الصرب عاشق

 مضم با أرقىىىىىىىىىىىىال وبا تواجف  تولم هبا قوداء وجىىىىىىىىناء عرمسٌ 

 هبا مررا ريث احلبي  مؤالىىىىىىىىفي  أهاما هعللين الصىىىىىىىىىىىىىىىىبا  رعى او 

 أ  قل لنا هل أنم هوما ب ىىىىىىىىىائف   فياعيشنا املاضي مبنعرج اللىىىىىىىىوا  
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 جتر به احلسناء  هول امل ىىىىىىىىىىىارف    وهل عهدنا باألبرق الفرد راجىىىىىىخل

 فليس هساوي مُسعدٌ مبحىىىىىىىىىالف    ىىىىىىىئدفياقل  د  عنك التلكر واتىىى

  ىل او د  عنك ادكار الىىىىىىمعارف    و ن جلََّ أمرٌ فا رف األمر كلىىىىىىىه  

 عليك مبد  امللتجا يف املحىىىىىىىىاوف    و ن رمم هتله  القرهض وقىىىىدره

 أهدي الصيارف هفرق مان ق ىىتىىىىىىىىىىىىىهُ  خضم الندا ملجا الورا عُمر اللي

 ببلل اللهى ههمي كهىىىىىىىىىىىتان واكف   جواد نداهُ كل رىىىىىىىىىىىىىىىاٍ و اعة

 نضارا برام الكاشح املتجىىىىىىىىىانف  وما أمىىىىىاىىه الراجون    أنالىىىىىىىىىىهم  

 ىىناهفبق خل  بارهم الفال والتىىىىىىىىىىى   ليه تشد اليعىىىىىىىىىىىىىىىمالت ضوامراً

 تسار  بالشم األنىىىىىىىىىوف الغ ارف   هنارا وليال  رعها البيد دأهبىىىىىىىىىىىا  

 ك هنمُ قد أمسىىىىىىىىىِعوا  وت هاتف   فمن راا ٍ أوراه   ارعوا لىىىىه 

 مال اً ملكروب أماناً  ىىىىىىىىىىىىىىىىىائف    فدم هابن بدرٍ يف  رور ونعىىىىىىىىىىمة  

 ل ائفها مو ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىولة بل ائف   باد يف ظل دولىىىىىىىىىىىة وعش أبد اآل

**** 

 وقال ددره أهضا :
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   اىشف با وجداً فبات على    ٌ  هجىىىىىىىىىىر املنام إللفه ملا جفا 

عرباتىىه لكىىي الغيىىوث اهلمىىىعا   أضناه تلكار الفرهق وأ بحم 
2 

 قلبا هنىىىىىىىىىىىاني أن أطيخل معنافا   هاعا ذ يف احل  مهىىىىال  ن ذ 

 وجين  ن    الربهق ورفىىىىىىرفا    دسي حيىىىىىىن  ىل الربو  تشوقا 

 ىىين تصربي وملهجيت قد أتلفىىا   لو  هوا الظيب األانُّ للاب مى

 مين النسي  موشحا وم رفىىا  ماشاقين  كر الكىىىثي  و بدا 

 باقٍ على رفى الىمودة والوفىىا  اجلفىىىىىا أنا فيه معمودٌ ولو أبدا 

 ورآه بدر الىىتِّمِ ليال  ختىىىىىفى   باهي ا يىىاا لوتبىىىىىىداا مسفرا

 اىالغصون رشاقةً وتع فأزرا   ترنوا لبهجته العيون و ن مشى

 در النظام فما أرقََّ وأل ىىىىىىىفىا  ب ٍ وعنهفرت عن بىىَرَدٍ وعن رَ

 عن ربه أبدأ تع ف أوجفىىىىا  دوده   أنثىىىىىىين قسما بورد خ

 أبدا عليا من الد ل تعجرفىىا  مل أنسَ     قيته ليال وقىىىىىىىىىىد

                                                 
 كذا يف األصط    2
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 ا ىىارتسيم ترشف رهقته لسال   فضممته وهنا على وجلٍ ومن 

    جواً وأثار وجىىىىداً متلفىىا  مازادني تقبيل لؤلوء ثغىىىىىىىىىىىره

 لع  الغرام به وأضناه اجلفىىىىىىا    با الورا مَىىث ىىلٌ ملن ف نا اللي 

 با الربو  فقد جرا ماقد كفى  هاقل  د  عنك التغزل باملهىىىىا  

 بالغانيات وماكلا من أنصفىىىىىىا  أنفقم أهام الشباب تىىىىىىَوَلىىىىىُهىىًا

 أو فىىا هوما ملشرعه تكىىىىىدر  مايف الىهوا    الىهىىوان فال ترِد

 فاحلر  هرضى الدنية م لفىىىىىىىىا    معانات اهلوا  بنفسك عنب  روا

 ا ىىأخا الوففامد  هزبر املكرُمات   رت  العلى  ن رمم نيل اجملد يف 

 رت  املفاخر وا ىىل األشرفىىا   من ارتقىعُمر ابن بدر الندب خري 

 ن هدهه وزخرفىىىىاأ ى جلُينًا م  هو معدن اجلود اجلزهل نوالىىىىه 

 عند ال عان    الكماة ختلفىىىىا    شهمٌ أبيٌ با ل متقىىىىىىىىىىىىىىىدمٌ  

 ثبم اجلنان   ا اجلبان ختوفىىىىا   متبسم هوم الوجىىىىىىىىىوه عوابس 

 فلقد أ لََّ  وي الفساد وأرجفا  والنصر هقدم يف الواىىىىىا رآهاته 

 كر الزمن ا ئون وأ رفىىىىىا  وتن  وهو املشار  ليه  ن خ   دهي  
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 طريا مبعشاب وماء عُكىىىىاىىفىىا  وترا الوفود ببابه فتحالىىىىىىهم  

 رثم  ليه اليعىىىىمالت تعسفىىا  نزلوا مبجتمخل املفاخر خري مَن 

 طي الزباري والقفار تكلىىىىىىفىىا    ق عوا  بارهم الفال وجتشموا

 ري على ا زائن متلفىىىىا هش هغ  رتى أناخوها على باب امرءٍ 

 واملسلما حبق زمزم والصفىىىىا   فااو دتعنا ب ىىىىىىىىىىىىىىول بقائه 

 املص فى   على النيبتتلوا السالم   ثم الصالة على النيب املص فى

**** 

وقال خممسا لقصيدة الشرهف  مد بىن عبىد الىرمحن ابىن عىز الىدهن       

يمن  ىل ولده حييى بن  مد املقدم  كىره يف  املؤهدي اليت أر لها من  نعاء ال

رىىرف الىىراء مىىن هىىلا الىىدهوان وهىىو ببنىىدر الشىىحر رىىا و ىىله كتىىاب ولىىده  

امللكور هعلمه مبكانته عنىد السىل ان عمىر بىن بىدر ، و لىك يف  ىنة  رىدا         

 عشر بعد األلف . 

 او أكرب جيش  ي قىىىىىد نفي

 ورُبيم باإلنعام والل ف ا في
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 لىىىىىىىدهار تشويف بينا أطيل على ا

 ف تى بكل لىىىىىىىىىىىىىىىىنن وتل ف   ورد الكتاب من احلبي  املنصف 

 فنشقم من رهىىا شلاه وطيىىبه

 رو  احلياة فقلم هالعجىىىىىىىىىىىىىيبه 

 ههنى ا   و ول طرس ربيبه

 وك نه طِرسٌ أتى من هىىىىىىىىو ف    فك نين هعقوب من فىىىىىىىىرري به 

 ن زفريي   ألل برقىىىىىىىىىىىدةأنا م

 مابا أشواق هتىىىىىىىىىىىىىىىج بشىىدة 

 وأقول من وجد وفرط مىىىىىىودتي 

 فيها املقىىىىر لكل أال  منصف   ها أهها الولد املقيم ببىىىىىىىىىىىىىىىىىىلدة  

 بلدٌ هبا املخ األوىل  فاقوا املىىىىىىال

 ىىىال  ت وي النياق  ليهمُ بيد الفىىىىىىىى

 ما مر  كر  فاهتم    رىىىىىىىىىال 

 والسابقون  ىل املقىىىىىىىام األشرف   أهل املفاخر والفضائل والعىىىىىىال 
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 خل عن  نائعهم ردهثا م لقىا

 قد شا  ما با األنام  قىىىىىىىىىىىقا 

 أهل السيا ة والرئا ة والنقىىىا 

 عُمر اجلواد فكم لىىىىه من موقف    منهم وجنلىىىىىىىىىىىهمُ املليك املنتقى 

 اللراأعين ابن بدر اجملتبى  امي 

 قد راز جمدا  هرام ومفحىىىىىىىرا 

  لم هليبة ب  ه أ ىىىد الشرا 

 بعزائىىىىىىىىىىىىىىىىىىم مشهورة  ختتفي   هنبيك  دقا أنه ملك الىىىىىىىىورا  

 هو للورا ظل وطىىىىىىىودٌ شامخ

 ىىىم را خ هو ثابم يف كل علىىى

 ما ٍ آلثار الضىىىىىىىىىىىىىاللة نا خ 

 هتلى بلسن مُنكََّىىىىىىىىىىىىىىىرٍ وُمعَرف   جودٌ وجمدٌ ثم فحىىىىىىىىىىىىىرٌ با خٌ 

 شهم أبيٌ للمعىىىىىىىىىىىىىىىىىىاذ هرتقي

 كم فلََّ هوم كرههىىىىىىىىىىىىىىىىة من فيلقِ 
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 قباملرهفات وبالعتاق السُّىىىىىىىىىىىىب

 مستبشر بوفىىىىىىىىىىىوده مستشرف   وهبمة قعساء ووجىىىىىىىه مشرق 

 فا او أهىىىاىىىد ملكه وأجىىىىىىىىىىازه

 وأناله من فضله  عىىىىىىىىىىىىىىىىىىزازه 

 ليث هتاب الدارعون بىىىىىىىىىىرازه

 مبثقف لدنٍ ورىىىىَىىىىىىىد املشريف   رامي محى امللك اللي قد رازه 

 حبر ملحمة زواخىىىىره طمميف 

 فيها الفوارس بالرما  ختا مم 

 وتزامحم أ د الشرا ولاطمم 

 نوم العدو هبا لعىىىىىىىمري قد نفي   وجحافل مثل البحار تالطمم 

 قد فارق اإل  ل من أعىىىىىىىززته

 قد باء بالتنكيل من ناجىىىىىىىىزته 

 واجملد والتبجيل قد أرىىىىىىرزته 

 فهو الغنيمة والكفاهة والكىىىىىىىفي    الود    قىىىىىىىىد رزته  ههنيك منه
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 فا او قد أع اك من  فضىىىىىاله

 مُلكا عظيما جلََّ عن أمثىىىىىاله 

  زلم ترتخل يف مزهد نوالىىىىىىىىىىىىىه 

 يف كل را فالوفىىىىىىىىىىاء ملن هفي   فامحده بالشكر اجلزهل ووالىىىىىىىه 

 بكل موافىىىىىىىىىىق أنم اللي ت تي

 و   ملنافق أوفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ق 

 باملشريفِ وكل لىىىىىىىىَىىىىىىىىدنٍ خافق 

 لوشكا فيىىىىىىىىىىىىما قلته مل حيلف   هلا وأقسم رِلفةً من  ىىىىىادق 

 قسماً ببا خ جمده وعفىىىىىىىىىىىىافه

  ومبا  د هداه من أل ىىىىىىىىىىىىىىىافه

 رتى اشتكى ا زَان من   رافه 

 الف القرقف سُّكالشارب الثََّمل ال   ني مبا رققم من أو ىىىىىىىىىافه  

 مَلكٌ به جنم السعادة قد أضىىىىا

 وبدا به وجه السعادة أبيىىىىىضا 
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 رقي العال وعن الدنية أعرضىىىا 

 م املوقف يف الدهن والدنيىىىىىىىا وهو  فا او هع يه السىىىالمة والرضى

  زال م مو ً لكل ملمىىىىىىىىىىىىىىىىىىة

 ولدفخل كل بلية أواىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمة 

 مستمسكا من  ي اجلالل بعصمة 

 ما   برق يف السحاب الوكىىىاىفِ   وهدهم ارة وجهه يف نعىىىىىىىىىىىىىىمة

 ها  ا العال ها ا البقا السرمىىىىدي

 ىىىىىىىىىىىىىىىد أافر  نوبا جئتها بتعمىىىى

 هامن له مننٌ ترو  وتغىىىىىىىىىىىىىتدي 

 نور اهلدا واملشفق املتع ىىىىف   ثم الصالة على النيب  مىىىىىىىىىىىىد  

 قد أكثر الشعراء نظم بدهعىىىىىىىهم

 وا تعصموا من خوفهم بشفيعهم

 نشر الصالة عليه ربل  نيعهم 

 تلى  كرهم يف املصحف مادام ه  واآلل والصح  الكرام جىميعهم 
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*** 

 وقال دد  السل ان عمر بن بدر :

 بلا قل ٍ كمىا قد  ن مع فه   هل ع فة ذَ  ن  ن مع فىىىىه 

 فيسعفه هلوي على  به املضنى   أو هل تراه حيييين لىىىىىية من 

 أودا به من جتنيه تلهىىىىىىىىىىىفه    قد أوهل درا ليم شعري  ن قليبَ 

 ومدمعي مل هزل دأبا أكفكىىىىفه   شوق  ليه والكىىىىىئي  به أنا امل

 ليستيب ل ا مضىىىىىىناه فيشغفه  مامَرا    هتادا يف  ائىىىىىىىىىىىىله  

 وردٌ ودُرٌ ورا ٌ عَىىىىىىزا مرشفه  خدوده وثناهاه ورهقىىىىىىىىىىىىىىىته  

 مرهىىىىىىىفه   ومن رنا حلظه ههتز  على نقا ردفه خ يَ قامىىىىىته 

 بالعت     بدء عتبيه تعجرفه   فما ألىىىىىىىىىىىىىىلََّ جتنيه وأهلجين  

 هصرفه  العلل كان    وطول   وعا ل رام  دي عن مودتىىىه 

  أعرفهعن مهجيت عدا عما لسم   فقلم دعين فشغفي  نصراف له 

 ىىه  ىل  واه ه يل النعم وا ف  ازذ  نلم منه رضى  ن ملم يف 

  فهىىىهعن واشٍىىقل  الكئي   ىل   جنح الىىومجعنا بالكثي  الفرد  
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 ه ىى وا ابن بدر و باملد  ألف  و نظمم قرهض الشعر يف ملكٍ 

 و ن عرانيَ هَىىىىىمٌ فهو هكشفىىه    وكيف وهو اللجا يف كل نائبىىة 

 ه ىىكال لقد أعجز الساعي تكلف  هل مثله يف ملوك األرض قاطبة 

 منهل وابل جدواه ف ارقىىىىىىىىه   ماقلم ها عُمىىىىىىىرٌ    وبادرني 

 فاجملد حيفظه واملال هتلىىىىىىىىىفه    هو املبال  يف كس  الثىنا كرما 

  أررفهقد أوضحتها لنا يف النصر   ف اعة او با الناس طاعتىىىه 

 لفه عصى اإلله ففي  جا هق   العباد ومنومن عصاه عصى رب 

 مستعصما أفباألعداء ختىىىوفه    من كان باو يف كل األمور ادا 

   هكنفههو السعيد اللي بالل ف   وقاهىىىىىىىىىىىىىىة وعنىىىىىىىىاهاة مؤبدة 

   ا تضاهق باملقدام مصرفىىىىىىه    هو املفرج ا مااها هبمىىىىىىىىىىىىىىته  

  الدو  نفىىىىىنفه    وضاق به يف  ما ار جحفله اجلراريف طل  

 دفه ى مل جيل مسلو   جنوم الظب  وأظلم اجلو من مركوم عثىىىىىريه  

 رآه طرفٌ هكاد الربق خي فىىىه   برق األ نة يف ليل ا ميس   ا 

 حلتف من قاده قهراً حيرفىىىىىىىىه    أهن النجا منه  ن  ارت كتائبه 
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   فصفهشرا وامتال بالقوم أ د ال   وازدمحم  ا اشرأبام هوادي ا يل 

 نصر عزهز و عد    رفرفىىه  فحيله أهىىىىىاىىىما  ارت تقدمها 

 ت رفه ظهرا وهي من شك يف الشمس   هلا ابن بدر رضيخل اجلود هنكره 

 و منا هو للعلىىىىىىىىىىىىىىىىىىيا تشوفه   مل هلتفم أبداً للمال ناظىىىىىىىىىىىره  

 علما ب ن  لىىىىىىىىىىه ا لق خيلفه   ىىىىىىىىىىفه  فاملال هنفقه جودا وهتلى

 ها من له زان شعري    أولى فىه  فيابن بدرابن عبد او ها أملي 

 ما أن هزال هظل الناس مؤرفىىىىه   زلم يف ظل ملكٍ أال ٍ أبداً 

 هىأهيفما اهتز مائس اصن البان   من مضر املحتارثم الصالة على 

*** 

يد املر لا ، وخامت النبيا ، مو نا وربيبنىا وشىفيعنا   وقال دد   

  مدا  لى او عليه وعلى آله و حبه و لم وكرم : 

   املص فىواشك اهلموم  ىل النيب    اىىىوتعجرفخل الزمان   ا التوا 

 أمسيم منه هائباً متحىىىىىىىوفىىا    حادثبىو  ا دهيم من ا  وب 

 هامن هغيث الىىىىىىهارب املتشوفا    را قل هار ول او هاخىىىري الو
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 عىىىىَىىىىىىىما األنام ومل هزل متع فا   ها أكرم الكرماء ها من جىىىىوده  

 متىىىىىىىىىفزعا ق لق احلشا متلهفىا    هاخري منىىىزول بسارته أاث

 وزمانه أخنى عليه وأ رفىىىىىىا    متحمل األوزار ضاق به الفضا 

 ها  ا املكارم والفضائل والوفىىىا   و يليت فلقد جعلتك عصميت و

 بعناهة فلقد جرا ما قد كىفى  فاع ف عليا برمحة وتولىىىىىىين 

     ليك ومل أجد ذ مصرفىىىىىا  ها يد الكونا ماذ مهىىىىىىىىىربٌ  

 و ىل نوالك مل أزل متشوفىىىىىىىىىىا    وبباب جودك قد أخنم ركائيب 

 راجيك أوخيشى عدوا مرجفا   خل خائىبا أتراه من جدواك هرج

 مدت  ليك دىىىىينه مستسعىفىىا   راشا وكال أن خيي  لدهك من 

 وافاك معرتفا مبا قد أ لفىىىىىىىا    عبداً  ليال أوبقىىىىىىىىىىىىىته  نوبه 

 منك األمان ف نم أوىل من عفا  مستورشا من  نبه مستوهبىىا 

  بعا عاما ماكلا من أنصفىىا     ىلفلقد كسبم اللن  من  غري 

 اىىشفعثرات  ن ٍ  رت منه على   فاشفخل  ىل الباري و له هقيلين 

  اىىضف و اللنوب فظل جاهك قد   وا  له دنحين بفائض فضىىىىله  
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  اىىفيمن هفولسوف هع يك الرضا   فا او نصا بفضله يف والضحى

 احل  منه وا  فىواختصه ب  هامن لعمري أقسم الباري بىىىىه

   اىتشرف العظيمواحلج  والعرش   هامن تشرفم السما بقدومىىىىىه 

  اىى فصفوطوت  ليه العيس قاعاً    لى عليك او مارك ٌ  را 

 رَزنا وهَوجَلىىىىَةً وأرضا نفنفا   وف ل م منامسها الفال وجتشمم 

 ورفرفا  أو   برق األبرقىىىىىىىىا    لى عليك او ماايث هىَما

 كََّفا من جوده أزرا السحاب الوُ  اىعليك ه اجلالل لى و لم  و 

 اىىىنص الكتاب   وره واألررف   لى عليك او ماقارٍ تىىىىىىىىال

 مين السالم مكىىىىرراً ومضعفىىا  وعليك هافرد اجلىىىىىىىىاللة دائما 

 والوفىا   اهل الدهانه واألمىىىىىىىانة  واآلل واأل حاب أعالم اهلدا

**** 

 وقال رمحه او تعاىل :

 و بقي عنىىىىىىىىدي تكالف  كِملْ  ربيهاموعدي بالو ل 

 بامل ىىىل هآدعج والتحالف   علبتين هاناعس املكتحىىل 
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  رول قد  ا مين أطىراف  وزل  أهليتركتين من هجرك 

 والقل   ا تنكل و ناف   وبا   ري دمعي املنهىىمل  

 هو ا عياه  ن  ا تعجراف   رثى و لتىىىىىىىىفل وراك مات

 و رصل ذ منك  نصاف   زعل ربي كمل هآرعن ونومي 

 من بارد أ نانك برشاف   ه  ذ فدهتك هاشتيم العسل 

 من قل  عاشق فيك مدناف    لعل ت في به لظى تشتعل 

 باملائدة وآهات األعىىىىىىراف     ىل او أشكو فاقيت وابتهل 

 مثلي تكون العشقه أنصاف  ون مابي منه أن حيتمىىىل هه

 فحسيب الرمحن هو كىىىاف    كلثعز ا  باري واحلواني 

 اكشف مهماتي وا خواف   ها امخل النجوا عليك اتكل 

 عقد الضراهىىىىر والتكالف    ورلوفك عص  الضيق عين 

 ا رقافارفى لنا  ل ان   وهاكثري الصفح عمن افىىل 

 أبوعلي رىىزام اآلنىىىىىىىىىىاف    كثري اجلود كنىىز املقل عُمر 

   قافد اشتهر من قاف  ىل ىق  باجملد وا لق الرضي مشتمل  
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 قد خصه الباري با ل اف   هزل منهصفح حبلمه عن خ ا 

 لضيافايث اليتامى كهف   جم الع ا كنز العدهم املقل 

   لضعاف عافأضعلى دوام   له البقا يف كل شهر ههىىىىىىل

  ا شرافاملص فى امحد جد   ال كل لظىواختم مبن ه في 

 هوم التغابن والتلهىىىىىىىىىىىىاف  شفيعنا هوم اللظى تشىىىتعل 

 فهو هنجي كل من خىىىىاف  هوم الورا  ا تىىىىرا تفتشل

**** 

 وقال رمحه او تعاىل متغز  :

 ا الص  املكلف هدرا هبىىى  ها اكن القل  اهلوا له فنىىىون

    اللي  ىىىىىىبوبه أ عف   أهل اهلوا دائم وهم يف الغبون 

 والنوم من عيىىىىىين مشعف   أما أنا قلىىىىيب رليف الشجون 

 و هَدا وجدي و خف   وخاطري ماقط هعرف  كون 

 قد خرية او خري هآهيف   أهش هكون   مآدري ن طال بي  ا احلال 

 بامللتقى هآدعىىىىىىىج تع ف   هض اجلىىىىفون هجرك تِاليف هامر
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 من جور عشقك هامهفهف  جرعتين باهلجر ك س املنىىىىون

  أعرفبي  ماكنكعلى أهش   وألبستين بالصد  ُ ًّ وهىىىىىىون 

 أ رب فما  ابىىر لساف  قال أدعج الناظر ربي  اجملون 

 رقف ولتسي  لسال قىى  تنال عند الصرب فك الرهىىىىىون

 لكي هقال  ن قلبك أالف   ختونواخضخل لقاضي احل  وارلر

 و بدا يف احلكم رَىىىىىىراف   ماخيون ركمقاضي اهلوا مهما 

 انصفو ن جاه شاكي يف اهلوا      هو اعرف باللي يف اللهون 

 وله معاني ليس تعىىىىىىىرف    ملهبه ما هو مثل ذ هلهبون 

 من خُص باألنفال والصف  هلنبون واختم ب ه كىىىىىىىىنز ذ 

**** 

 وقال رمحه او تعاىل على الدان :

 كم لقليب عنا كم للكبد فيك تسوهف  قرة العىىىا كم ذ يف  بتك تكليف 

 كم لمل على األثقال من اري ختفيف  تسوهف  منك كم ب ول اجلفاوالصد ذ

  أونيف ها وذي دارهك ذ  نه هارض  أهش قصدك بلا هافائق ا ُراد اهليف 
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 كلما اخلفم وعد أردفم اآلخر بتحليف  تعنيف اريمارصل من تودادي معك 

 اري منقاد  َر فين على كل تصرهف  و ريف ا ونا لك على ماشئم مآعصي 

  ا مخل اهل اهلوا مكنون يف كل تصنيف  بودهة معزة وتشرهف ىىىن ذ يف العفإ

  تشنيففانه أشفى من اللي راق يف الكاس   شيففا قين الكاس ها وذ وجد ذ برت

 خلين أريا وهعش  يف ربا قليب الرهف

**** 

وقال رمحه او تعاىل من املوشحات متو ال بالشيخ  ىعيد العمىودي   

 نفعنا او به آما : 

 والنىىىىىىوم من عيىين مشعف   احلمد و قليب أمسى رهىىا 

 مل أزل مضىىىىىىىىىىىنى مكلف و  والبا شتم مشل قليب الزكا 

 والكل من هجىىىىراه ا هيف     نا مدة احلال اقد ذ على 

 هو بالعىىىىىباد أرفى وأل ف   لكننا  ابر وربي هعىىىىىىىىىىىا  

  توشيح

 هارب هاعىىىىىىىىىىىىىىامل بسري
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 أبدل عَنَا عسري بيسري

 واشر  بنور العلم  دري

 أزري وشد بالتوفىىىىىىىىىىىىيق

  ن عظنا الدهر أوتعجىىىرف   راوأ حبين األل اف يف كل 

  عيد ملجا من ختىىىىىىىىىىواف  حبق شيحي قدوة العارفىىىا 

 فصل 

 وضاق يف وقته خنىىىىىىىىىىاقه    من مل هساعده الزمان العثىىور 

 حيل عن  اقه وثاقىىىىىىىىىىىىىىه  هعزم  ىل الشيخ العمودي هزور

 فربنا رىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل  عتياقه   ظفر بالىىىىىىىهنا واحلبور هناك ه

 فاعزم وشىىىىىىىىىم ر  ختلىىاىف  هنال ماهرجوه دنىىىىىىىىىىيا ودهن 

 توشيح

 شد  عتزامك وجىىىىىىىىىىرد

 فالعزم بالتشمري واجلىىىىىىىىىد 

  ىل العمودي  تىىىىىىىىىىىىىىىرود
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 واطل  من الرمحن هسعد

 وامدد  ىل رب السما الكف  املستكاوالبس لباس ا اضخل 

 أافر لعبد خىىىىىان وا رف  قل ها  هلي هاجنا ا ائىىىىىىىىفا

 فصل

 ندعوك بالشيخ العىىىىىىىىمودي  هامن عليىىىىىىىه املتكل هاودود

 أطلخل بتوفيقك  ىىىىىىىىىىىىعودي  املشتهر يف اورها والنجىىىود

 وت  علي واكبم رسودي  وفك القيودواافر خ ياتي 

 من خصه الررىىمن والف   بشيحي املشهور ليث العرهن

 توشيح 

 هامن يف ربى قيدون خيام 

 فزره يف قيىىىىىىىىىىىدون تغنم 

 وا لك طرهقه ث ىىىم والزم 

 ففيض جوده يف الورا عم 

 ف  مد الىىىىىىىىىىىىىهادي املشرا  واختم ب ىىىىه  يد املر لا 
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 وما را البارق ورفىىىىىىىرف   لى عليه او يف كل رىىىا 

*** 

 } قافية القاف {

وقال رمحه او وقد عاله دهنٌ لبعض  كان الشحر و لك عندما آن  

خروج مو نا السل ان عمر بن بدر من الشحر  ىل رضرموت ، ف ر ىل  ليىه   

 1012 لىك يف  ىنة   هله األبيات ، فلما قراءهىا أخىرج لىه جىائزة  ىنية ، و     

 اثين عشر وألف . 

 وزمىىام عزمي بالشواال موثقُ   آن الودا  وذ فىىىىىىؤاد شي قُ 

 هعىىلو تكاد به احلشاشة لرقُ   وتعلقم قليب  ومٌ رىىىىىىراها

 والكف  فر وا الص معىوق   أثقلمُ  الفيت بىىىىىىىىدهن  زم 

 ه لبين مبا  ا أن ىىىىىىق وا صم  ما ا أقول   ا امل يُ تقاطرت 

 با الورا وهو الكرهم املشفىق    بإهانيتراشا ابن بدر هرتضي 

 نظما ب نوا  البدهخل هُنَمىىىىىىىاىىىىىىىىقُ  وأنا اللي مازلم فيه مُحَب راً 

 مامل هقله أميةً وفىىىىىىىىىىىىىىىىرزدق     ونشرت يف أمداره وثنائىىىىه 
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 قِدماً اُلهم ومل أزل أتفىىىىىىوق  جوده وأنا اللي بلبان اامر 

 وحببل جودك دائما أتعىىىىىىىىىىلق   و ليك هاعُمر ابن بدرٍ ألتجي

 فخي  ن  هابن بدر أرهىىىىىىىق   الورا با  هانيتولئن رضيم 

 مين بدت ال ا ورلمك أرفق  أ تغفر او العظيم فهىىىىىىىله  

 نام موفق ومعىىىىىىىىىىىوق  وكلا األ  وشقاوة  عادةًوهي احلظوظ 

 واو دنخل من هشاء وهىىىىىىىىرزق   وا خل فحلمكو ليك معلرتي 

**** 

 وقال دد  السل ان عبد او بن عمر :

 وألىىىاف البا با اجلفىىىىىىىىىىىن واألرقِ   أودا الغىىىىىىىىىىىرام بقل  الواله القلقِ

 اً أ اب احلشا من  عىىىىج احلرق رَرّ  وأضرمم لوعة األشواق يف كبىىدي

 فال أنام و  أهىىىىىىىىىىىىىىىىىىدا من القلق   سي أفاعي اجلوا ليىىىال تساورني 

 على خدودي كفيض العارض الغدق  وأطلقم مهجيت دمعىىىىىىىىاً  وافحه

 متفق ترمِ عزائي فصىىىىىىىىىىىربي اىىىري   فال تلمين عىىىىىىىىىىىىىلوذ  بليم فال 

 ف شَناهُ مل هوافق يف الىىىىىىىىىىىىهوا ط بقي    أنا العلول و ن أبدا النصيحىىىة ذ 
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  ن الفراق ملشتق من الفىىىىىىىىىىىىىىىىىرق  من أهن أ لو ومن أهىىىىىىىىواه فارقين  

  ربي تالشى وهىىىىىىمي اري متفق   فكم أُ َع دُ أنفا ي أ ىً وجىىَىىىىواً

 والشمل باألنس عقد    يف نسىىىىق  نوم بالوعساء مسامىىىىىىىرناا تود  ال

 لعلََّ هرجخل ماضي عيشنا األنىىىىىىىىىق    فقف هبا  اعة تقضي اللمام هلىىىا

 م يعة ورُبانا نىىىىىىىَىىىىىىىىىىىىىي ر األفىىىىق    ريث الزمان مُىىىىىىىىىىىىوَاتينا و لوتنا 

 رام احلسود وعنىىىىىىاا اهلم يف نفىىىىق   ىىىلى وحنن نسح  أ هال السرور عى

 با احلدائق واألقدا  واحلىىىىىىىىىىىىىدق  وبس نا باللي هنواه متصىىىىىىىىىىىىىىىىل  

 مزاجها من رضاب األشن  اليقىىق  وعاطر الفم هسقينا معتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىقة  

 ات من ايى ومن رنقورا دي م  كم ليلة بات معسول الشفاه مىىىىىىعي  

    بات فيها اللي أهواه معتىىىىىىىىنقي   رًعيا لتلك الليىىىىىىىيالت اليت  لفم 

    وفاض دمي كالعارض الغىىىَىىىىدق  ما مر تلكارها هوم على خىىَىىىىىلدي 

    اللي خلق اإلنسان من عىىىىىىىىلق   وماهفىىىىىر  ُ لوعىىىىىىىىىىىىىىاتي وهكشفها  

 فلم تضق بيَ عن  دراكه طُىىىىىىىىرقي  و ن أردت جنا  القصد من أمىىىىلي 

   ا مددت  ليه كىىىف مرتىىىىىىىىىىىىىزق  أمىىىىىُىدُّ كىىىىفي  ىل من  خييىىىىىىىىىىبين  
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  ا خياف أوا تسقى ع اه  ُىىىىقي   هو اإللىىىىىىىىىىىىىىىىىىه فمن هلج   ليه جنا 

 مد  كعقد آللىىىىىىىىٍىىىىىىىىىىىى    يف نسق   ن عىىىىىىىىىىَىىىىىىما نائىىله  وذ بنشر ثنا م

 وفا  نشر الشلا من نشره العىىىىىىىبق  من شا  يف  ائر اآلفاق مفحىىىىىىىره  

 فيه الكما ت من ماضٍ وملتحىىىىىىق    جم املواه  عبد او من جىىمعم 

 هرقى  ىل اجملد مرقىً ما  لىىىىىيه رُقي   ىن جم املواه  عبد او أكرم مىىىىىىى

  ى مبنهمرٍ بالوبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل من لق    نداه أازر من نىىىىىىىىوء السحاب   ا 

    ادا وهو مستغنٍ عن العىىىىىىىىىىلق   ما أما  ارته الفيحاء أخو أمىىىىىىىىىلٍ   

 هبا النجائ  ت وي مَهمىىىىىىىَهِ الشقق  ة  تسعى  ليه كرام القوم رافىىىىىىىىىىىىىىىىىل

 تضار  السري با الوخد والعىىىىىىىىنق   من كل عيهمة وَجنَىىىىىىىىىىىىىاء دو رة  

 دأبا توا ل با الصىىىىىىىىىبح والغسق  تفري أدهم الزباري اري وانىىىىىىىىىىىىىية

 ىىىىربا كل  ي ملق عمم أهادهه تىىىىىىىىىى  رتى أنيحم ببحبو  السما  ومن 

 أوعن نباهته يف  ائر الفىىىىىىىىىىىىىىىىرق   ل عن مسارته أوعن شجاعىىىته

 نصرا مبينا و ُعداً أي مؤتىىىىىىىىىىىىلق    رامي محى الدهن زاداو دولىىىىىىته 

 قد اطم نوا فال خيشون من رهىىىىىىق    فالناس آنسة باألمن يف دعىىىىىىىىىىىىىىةٍ  
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 على امللوك وباملوىل الكرهم ثىىىىىىىِىىىىىقِ  ا جعفر فحراً وطُل شرفىىىىىًا  فزد أب

 شاوا هقصر عىىىىىىىىىىىىىىىنه كل مستبق  وجز مدا قصبات السبق أبعىدها 

  امي التليل أجش الصوت  هصلق  هاخري من  ار مابا اجلنود بىىىىىىىىىه  

 املنجيات وباإلخالص والفىىىىىىىىىىىلقب  بقيم يف دولة  ىىىىىىىىىىىىىىرو ة أبداً

 فاق النبيا يف خَلق ويف خىىىىىىىُىىىىىىلقِ    ثم الصالة على خري الىىىىىىىىىىىربهة من  

 فدلََّنا وهدانا أوضح ال ىىىىىىىىىىىىىىىىرق   مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد من  لينا او أر له

 عليه ما   ضوء الشمس يف األفىىق    لى و لم ربي دائمىىىىىىىىىىىىىىىىا أبداً 

 والصح  ماانم الورقا على الورق  ختصه وتعم اآلل قاطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبة  

*** 

وكت   ليه السىيد الفاضىل الشىرهف األجىل الشىرهف تىاج الىدهن ابىن          

جالل الدهن احلسيين البغدادي ، وهو     اك ببندر الشحر يف مجادا األوىل 

 ية عشر وألف : مثان 1018 نة 

 وأدارها مىىىىىىىىىمزوجة برريقهِ   ريىىاا بك س من  الفة رهقىىىىه  

   عبيقهرام احلسود ضحى بع ر   وأتى جير  هوله تىىىىىىِىىىىىيهًا على 
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 يف تشرهقه  والبدر فضح الضحى  ظيب من األتراك  َلمُ جبينه 

 قىىىىىىىىه ملا رأا للنور خ ف بره  قد  ار فيه كل طرفٍ رائراً 

 والسمهرهة من ق ىىىىىىىىىوام رشيقه  من مقلتيه الدعج  لََّ  وارما 

 وآللىىئىىىىىىًاقىىىىىىىد أ كرت بعتيقه   و در ق دٍّ رىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىواه ثغره 

 آسٍ أراط اضيضه بشقىىىىيقه   ومعاجر قد أهبرت يف خىىىىىىده 

 وجهالة رفقا خبصر دقيقىىىىىىىه  ثقاله هاردفه املىىىىىىىىىىىىوااج رُزنَ 

 نكر   ُالف الرا  من  برهقىىىه  ها اريب طال الزمان فقم بنىا 

 واملاء كاحليات يف تدفىىىىىىىىىىيقه    يف روضة من كل نو  زهرهىىىا

 عقدا لفتىىىىىىىىىىىىىىىىىان أدهر برهقه   مخل فتية مثل النجوم ختالىىىىىىىىىهم

 ننه  للهل العيش يف تروهقىىىىىه   وا مول فقم بنا ما  ا التمادي 

 ببدهخل نظم فىىىىىىىىىىىاق يف ت بيقه   ها اريبأدر الكؤوس وانين 

 أوج التسامي  الكا ل رهقىىىىىه   نظم األده  األلىىىىىمعي املرتقي

 ىىكمالء والبلغاء يف تدقيىىىىىىىقه  والىىعبد الصمد هو قدوة الفضال 

 األورديُ الفىىىىىىىىىرد يف لقيقه   حرهر راز مناقىىىىىىىىىىبا  العامل الن
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 من فاضل فالسحر يف من يقه   رب القوايف والقرهض فىىىىىىىىياله  

 أردٌ كما قد فاق يف تنميقىىىىىه    هست يخل بالاة وبراعىىىىىىىىىىىىىة  

 ىىىىىىىقه والكون هسعده على توفي   زال هعلو قدره ومكانىىىىىىىىىىىىىىه  

 ى  دباء والسامي بفضل خليقة   ها يد الشعراء والل فاء والىىى

 أهنى وأوفى  مىىةً لصدهقىىىىىىىهِ   خلها  ليك هدهة من خملىىىصٍ 

  تشوهقه منما رث رادي العيس   ثم الصالة على النيب وآلىىىىىىىىىىىه 

 بعض ورهقه مانا  قُمىىىىىىىىىىريٌّ ب  واآلل والصح  الكرام مجيعهم

**** 

 ف جابه  ار  الدهوان بقوله : 

 وبرائق ا مر املزهج برهقىىىىىىىىىىىىه    قسما بلؤلوء ثغره وبرهقىىىىىىىىىىىىىه

 قد فاق نشر املسك عند فتيقه   وب شن  بشم ولعسٍ عاطىىىىىرٍ

 با اللهي  وآ ه وشقيىىىىىىىىىقه  ومبا جرا يف ا د من ماء احليا 

 لوي املآزر وهو اري م يقىىىه  مل خصره من ثقل مىىىىا ومبا ل

 وادي النقا با اللوا وعقىىىىيقه  ومبلتقانا يف ربى الوعساء مىىىن
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 و لي وعلََّب مهجيت حبرهقه   ملم عنه  ىل  ىواه و ن أبى 

 أشتاقه بالزور يف تلفيقىىىىىىىىىىىىىىه  أوهستفز بي العلول عن الىلي 

 وأراه  ا ررصٍ على  زهقىىىىىىه   يف رشاي وداده فلقد  كىىىىن

 عن  حر بابىىىىله وعن لقيقه  حلظهخشف من اإلعراب أعرب 

 فلوا ومل هع ف على مرشوقه  رشق القوام بلدن ق ىىىىىىىىدٍ أملدٍ 

 افل الرقي  وااب عن تعوهقه  مل أنسَ ليلة زارني وَهنًا وقىىىىد

 فغنيم عن  برهقه ورريىىىىىىىىقه  رهقه أمسى هعاطيين  ُالف ىىىىىىة 

  لفم لنا با احلمى وفرهقىىىىىه  آهاً على تلك األوهقات الىىىىيت 

 هسليه بُعد الدار عن معشوقىىه  مل أنسها قسماً هبا هل عاشقٌ 

 عنا هقوم بواجبات رقىىىىىىىىىىوقه  جاد احلمى ايث ملث هاطل 

 هدي ريا األروا  عن تشقيقهه    مدجبا الزهورهكسو الرُّبى وشي 

 أخالق تاج الدهن عون  دهقه  فك منا هي هبجة ونضىىىىىىىىىارة  

 من  تد اجملد األثىىىىىىيل عرهقه  األرو  الندب األاىىىىىىر املنتقى

 فانساغ يف أعضىىىىىىائه وعروقه  من أشربم ماء املىىروءة نفسه 
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 سؤدده على عيىىىىىىىىوقهومسا ب  فر  زكى من دورة نبىىىىىىىىىىوهة  

 هعلو  ل  ىىىىىىىىىىىدهقه كشقيقه  السيد السند احلسيينُ الىىىىلي 

 بتحنن وتل ف برفيىىىىىىىىىىىىىىىىقه  هشٌ طليقٌ  هزال مىىىىىىىىىُررباً

 هنفك هلمخل بِشرَهُ بىىىىىىىىىىىىىىىىربوقه  مبكارم األخالق مزدانٌ فىىىىىىما  

 ىىى  دباء والنجبابن ق  ليىىىىىىقه  والىىىالنبالء أربى على الفضالء و

 باجملد فا توىل على مسبوقىىىه  وجرا مبضمار البيان جملىىىىىىيا

 أزرا مبوج البحر يف تدفيىىىىىىقه  ها أهها احلرب اللي بنظىىىىىىىىىىىامه  

 وألل شرب جىىىىَىىىىلََّ عن ترنيقه  عيشةعش يف ظالل السعد أراد 

 ما    بحٌ مسفرٌ بشروقىىىىىىه  على النيب  مىىىىىىىىد ثم الصالة

 أوزمزم احلادي و ار بنىىىىىىوقه    الصباواآلل واأل حاب ما رت 

**** 

 وقال دد  السل ان عمر بن بدر رمحهما او تعاىل :

 الغيداقو م  حائ  دمعه   طالم لياذ الوالىىىىىه املشتاق

 لبا  دته عن األرىىىىىداقل  وتعرضم دون املنام عوائىق
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 كسليم  ِلٍّ مالىىىىىىه من راقِ  دشي له فوق الفراش  لمىىىل

 ناراً شوت أرشاه باإلرراق  فك ن با ضلوعه لىىىىىىىهمومه

 أمل الفىىىىىراق و ت را تالقِ  هاوحيه  ا هكابد من عىىىىىىىىنا

 ا فاق مر النسيم السجسج  البا أقلقه وأ عر وجىىىىىىىده

 مقرورة األجفان واآلمىىىىىاق  وجرت مدامعه دما فعىىىيونه

 بعد اجلفا والبا قدر ف ىىىىواق  باللقاليم اللي ههوا هساعف 

  ا أقا يه أمىىىىىىىىىىَىىىرا مىىلاق  النوا  اصص اب الفؤاد و قم من 

 واألخالق لقبا ُو بى النهى   كلفا مبن راز اجلمال ب  رهِ

  لسال رهقته شفا العشىىاق   يف األنفاساملقبل عاطر علب 

 من اري ما ره ٌ و   شفاق  كم ليلة قد  رني بو الىىىىىه

 ك  ا من الصهباء باألدهاق   وامل ذقال ارتشف  لسال ثغري 

 طباقيوعلى اقرتاري جاء وفق   عاطيته راراً كميتىىا عاتقىىا

 لم رضابه ترهىىاقي لكن جع  احلشاولعقربي  دايه لدغٌ يف 

 أخرا في في  عج األشواق  هاليم شعري هل أراه مىىىَىىرةً



 248 

 طرقات  لواني وعىَىزا تالقي   تعلرتهيهات شط به النوا و

 00000000أ عى  ليه و    اللي و د عنوالدهر أبعدني 

 أرنٍ ومن بَاٍ وضيق خناق  و ما قيم من  نٍ ومىىىىىن  

  ني من األعبا ضعيف الساق   قلم أرفقي  أنا واللياذ كلما

 ف بى مساعفيت ب ي  وفاق  وا ط مين رائل فدعوتىىىىىىه 

 فعل اجلميل و احل اإلنفىىىاق  آلم دينا  تساعدني عىىىلى 

 ُدين األده  بشقة وشقىىىىاق  والدهر دأبا هكلا عاداتىىىه

 اقىورفأخشى مشاتة رُساد   كم شقة قا يتها فكىتمتىىىىها

 كايف البال هاقىىىىىا م األرزاق   ن الشماتة أعظم البلوا فيا

 دهان هارمحن فك اىىىىىىىىالقي  هارب هارىىىىىنان هامنىىىىىىان ها

  ل اننا  ا الىىمَن  واإلشفاق  وا لح مجيخل أمورنا وارفى لنا  

 املستغاث به على اإلطىىالق  عُمر ابن بدر خري من كس  الثنا

 علم  رتفاعا أن تنال لراقي  ه يف اجملد أعلى رتبىىة ملك ل

 بالسعد مشرفة على اآلفاق  ها أهها امللك اللي أنىىىىىىىىىواره
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 ملا بللم هلا أعىىىىىىزا  داق  زفم  ليك من العال أبكارها

 بعساكر وأ  نة ورقىىىىىىىىىىىاق  أمهرهتا ا يل العتاق و نتها 

 يف برج  عد باهىر اإلشراق  ىىىىىىالخلو درك أي بدر طىىىىىى

 دأبا على مر الليىىىىىىىاذ باقي  السعد وافى باللي ختتىىىاره

 األعناق خلضََّخُمن لم رأهك    ن امللوك لىىىىىىِىمَا ترهد م يعة 

 بادي السكينة  زم اإلطراق  وكلاك با هدهك كل اضنفر

 ائض األرزاقهرجو النوال وف  من راه  خيشى النكال وراا  

 وبل الغمام الواكف املهىىىىراق  لك يف الندا أهدٍ ك ن هباهتا

   باقي شكرهفنى وفزت حبسن   الليلقد اشرتهم احلمد باملال 

 وادا تفوز به مىىىىىىخل السباق  هبقى على مر الزمان خملىىىداً

 انام به الركبان يف اآلفىىىىاق  فنداك قد عم املدائن مثلمىىا

 والساقيشعري فلاك منادمي   مدحيك   أزال  ىىربا أنا يف

 ت تي جيادي  ُباىىقا وعتاقي  أبدا أخلىىى ىىدهُ دواوهين لكي 

 فاق امللوك جبوده الغىىىىىىيداق  اللي امللكرتى أمسي شاعر 
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  واقي نداهوجرت برزقي من   فلقد مسا قدري به با الورا 

 ري األنام و فوة ا ىىىىىىالقخ  ثم الصالة على النيب  مىىىىد

 أوه ا نشر السجسج ا فاق   لى عليه او مابرق  را

 ماا نام الورقا على األوراق  الوراواآلل واأل حاب  ادات 

**** 

وكت   ليه  مساعيل بىن زهىن العابىدهن املقد ىي األنصىاري ملىا خىرج         

  ىل رضرموت يف عام عشر بعد األلف : 

 مسعنا ثناءً فيه كاملسك هعىىبقُ     والعىىىامل اللي أها ا الفقيه احلرب

 حنو  اتك أرمقُ وقي شدهدٌشَل   وددت اجتماعا أن أراك و نين

 أده  أره  بالبىىىىىىىالاة تن ق     احلِجا معدنف نم ورب البيم ها

 رفيى عليم أنم كاليَم  تدفىىقُ   فمجلس مو نا به أنم كات ٌ 

 أخيفى كمال املرء  ن هو هشرق  علم طائلٌوأنم بعون او يف ال

  نسبقج  لسارة مو نا على النُ  لسيوون  ِرنا بل  ُررنا و نىىنا 

 لتيسري هلا السري    هو هنسق  فلله  امي احلمد يف كل  اعة
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 فشكراً لربٍ للعىىىىىىىىىىىىوامل هرزق    ت بُوءَ بنا األنعام من كل وجهىىىة 

 ف نم كرهم فاضىىىىىل ثم مشفق   كل حلظىىىىىة فال تنسنا باو يف 

 أ دُقُ الصداقةب ني  دهق يف     دعو لكم بالغي  واو عاملٌ

 فاجابه  ار  الدهوان بقوله : 

 كرهم ب نوا  البىىىىىىىىىىىىىىدهخل منمقُ  أتاني كتابٌ من أده  مهىىىىلبٍ 

 املسك هعىىبق وِمل    ومن أثنائه  هو الدر بل أعلى من الدر قيمة 

 وراورها وَبلٌ من املزن مغدق  وكالروضة الغناء باكرَها احلىيا 

 فال  هلا با ا مىىىىىىىىائل رونق  ف لبسها بالنور وَشياً مُدجبىىىىىىا  

 لحقليس هروا شرفا يف جمده   فلله منشيها وراقمها فقىىىىىىىىىىد

 كل علىىىىم مصدقوشاهده يف    واحلجاهو الندب  مساعيل  و العلم 

   ا روله أهل البالاة أردقوا   له يف بيان العلم والنحو من ق

 فقيه نبيه يف العىىىىىىىىىىىىىىلوم  قق  أره  جني  لو عيٌ وفاضىىىىل 

 على ق دَرٍ جلََّ اإللىىىىىىىىه املوفق    فلله محداً    أتا  بكم لنىىىىىىىىىا 

 ف ائركم  زال باليمن خيفىىىىىىقُ  زمتُنزلتم مبو نا ابن بدٍر وفىىىىىىىى
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*** 

 وقال دد  السل ان عمر بن بدر :   

 محىىىىىىىله يف الغرام ما  ه يقُ   عا ذ يف الغرام مهال فقىىىليب  

 يف رشاه من الفراق رىىىرهقُ  كيف هصغي  ىل اللوائم  َ ٌ 

 ام الرشيقت وأودا به القىىو   لبته اللوارى البابلىىىىىىىىىىىىيا  

 فهواه من كل وجىىىىىىىىىىه بليق   و باه أان أرىىىىىىىوا ردا ٌ

 وعن الرمح قىىىىىىىده املمشوق  قد كفاه عن املُهناىىىىىىىىىد حلىٌ

 جِلىىى ىىىىىىنارٍ و و ن وشقيق   روض خدهه جنةٌ    فيهىىىا 

 عن شني  ركاه در نسىيق  وله مبسمٌ هضيئ  ىىىىىىىىىىىناه  

 يف  ُالف رهاه مسك فتىىىيق   وك ن الرضاب شَهدٌ ملاب 
 كيف هقوي للاك وهو رقيق   هشتكي خصره من الردف فاعج  

 مل أزل دأبي العنا وا ىىىىىىفوق   عا ذ يف هواه دعىىىىىين فإني 

 فبدمعي  نسان عيين اىىرهق   مال عين وملََّين من  ىىىىباني  

  ؤل قليب ورهقه ذ اىىىىىبوق   ليلة السعد ليلة بات عندي 
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 من ربي  شوقي  ليه هسوق  فمتى هسعف الزمان بو لٍ 

 وهزور ا يال منه ال ىىىىىروق  وللهل الكرا هوا ل جفىىين

 وفؤادي من  ُكره  هفىىىىىىيق  فغرامي ولوعيت يف ازدهىىىىىىىادٍ

 هق فاض من مُقليتا دمخلٌ اىىد  ومتى نا  يف األراك رىىَىىىمامٌ 

 دأبه الوجد والبكا والنهىىىيق   كل      ا جىىىفاه ربي 

 و لُو ي ومال عين الرفىىىىىىيق    ا  باري   زاوعَ رِبّي تن ا ن 

 الصدهقفهو رسيب   ا جفاني   فإىل  ي اجلالل فوضم أمري 

 فهو باب بالوفد ليس هضىىيق   وعلى بابىىىىىىىىه أخنم ركابي 

 مل هُشبها أ اً و تعىىىىىىىىىىىىوهق    ىىىىىىنان كم له من ل ائف وامت

 وله يف العباد ل ف دقىىىىىىيق  كم جال كربة وفرج هىىىَىىىىىىمًا

 ف ل هم ي بل ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفه تعليق   ليس ذ اريه   ا ناب خ  ٌ

 فدعائي لغىىىىىىىىىىىىىىىىىريه  هليق   و ليه به رفعم دعىىىىىىىىىىىائي  

 بابتهال  ن رال دهر عقىىوق   وجهراً و رسيب أدعوه  راًفه

 هو للمجد واملعىىىىاذ  بوق  ف دم رب أنسنا بىىىىىىىىبقا من 
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 فهو يف القول والفعال  دوق  من طما جوده وعم نىىىىىىىداه 

 فارتقاها فدوهنا العَىىىىىىىىيُّوق  عُمَرٌ خري من مسا للمىىىىىىعاذ  

 فهو باجملد والسما  خلىىىىىيق    واملساعي شامخ اجملد والعال

 أبلجٌ بالوفىىىىىىىىىود هَشٌ طليق     ونعتا و الفحر و فاً  ابن بدرٍ

 هرتامى هبىىىا املكان السحيق  و ليه تنضي كرام امل ىىىىىىىىىاها  

 فك نا اندفاعىىىىىىىىها منجنيق   فغدت يف ظهورها جنىىىىىىىباءٌ

 فب خفىىىىىىىىىىىىىافها بدا تشقيق  املوامي  شق الوخىىلكلفوها ب

    براها التلميل وهو دفوق  فبدت تشبه احلناها حنىىىىىىو 

 د وألفم وشاهدت ماهروق  ف نيحم بعقوة اجملد واجلىىىىىو

 ما ألبواب جىىىىىىىىىىىىوده تغليق    منورا افحوا ضيغما  فورا 

 لسؤدد العرهض شقيق وهو ل  هو للحلم والسيادة خىىىَىىىدنٌ 

  هبارا لسانه املن ىىىىىىىىىىىىيق    أفصح القوم يف احلِجاج بيانىىاً 

 وجملمو  ماله تفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرهق    ولدهه للمجد رفى وجىىىمخل 

 واطََّر  ما أتى به الىىىىىىتزوهق     ماضٍ كلد  ردهث امللوك من 
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 له عبري عبىىىىىىىىىىىىىيق   هو باقٍ  كان ماكان منهم فثىىىىىىىىىىناهم

 يف ابن بدر فهكلا التحقىىيق    عيانٍوا تمخل مدريت وخل عن 

 جيتدهه ا روم والىىىىىىمرزوق  فهو تاو ماهكف ع ىىىىىىىىىىاه  

  ن عرا عقد اريه ت لىىىىيق  وهو أوفى الورا بعقد  مام 

 الربوق  وبدت خُلََّىىىىىىبا هناك  وربيخل خص    ا رلََّ  ىىلٌ 

 باملسرات للوفىىىىىىىىىىىىىود برهق   يف أ ارهر وجهه كل رىىىىىاٍ 

 فاقتناها و اعد التوفىىىىىىيق    طمحم نفسه لكس  املعاذ 

 جبَنان  هعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرتهه نزوق    لقيه خ  ليث ااب  ن جل 

 وق  ب  ودٍ هلا النجيخل خىىىىىىىىىل  أهن منه النجا   ا  ال هوما 

 شزب كلها  َبوقٌ حلىىىىىىىىىىوق  ترتامى هبىىىىىىىىىىىىم  ىل كل فجٍ 

 راعها من  يوفه تىىىىىىىىىمزهق    كم أبادوا من األعادي جنودا

 ماهبا خائف و مرهىىىىىىىىىوق     وأضحمفاطمى نم كل اجلهات 

 وبه  وء فعىىىىىىىىىله  يحيق  وابن عفرار قد تعىىداا مبكرٍ

 فللا أهبمم عليه ال ىىىىىىرهق    ؤم رظىىىىىىىىىىىىىىه لرداه قاده ش
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 ليقامنا للعىىىىىىىىىىىىىىىرهكة  وق   قسما بالظبى ومسر العواذ 

 كالسعاذ  هيلىىىىىىها  هليق    وتقودنْ ق  األباطل شعثىىىىا  

 للمواضي والسمر فيه بىىىرهق   فيلقىىىىًابعد فيلق مدلىىىىىىىىىىىهم  

    دعاه  ىل النكال الفسىوق   قُ النكال بيم زهىىىىىىىىىاد وتله

 خري  عي له الفحىىىىار أنيق   النصارا  ن تشتيم مشل رزب 

 لخعادي مر اللعاف هىىلهق  ب  ودٍ تنثال رول كىىىىىىىىىىرهم  

 مل ت ضِخل للعلى لدهه احلقىىىىىىوق   ابن بدر اياث كل   ىىىرهخ 

 ماهلا دون قصده تعىىىىىىىىىوهق  ىىىىىىىىىىعوداًزاده او كل هوم  ى

 فهو منه مبا هىىىىىىىىىىىروم رقيق  ورباه ب نعُىىىىىىىمٍ ليس لصى 

 وده   لقىً و  مىىىىىىىىىىملوق   هابن بدرٍ  ليكىىىىىىها من    

 ماطوت حنوه البالقخل نىىىىىىىىىوق  و الة اإللىىىىىىىىىىىىىىىه تبل  طه 

 مدهلم وما أضىىىىاء الشروق   م األعم ما جنا ليىىىىىلٌوالسال

 كلما شجسخل النسيم ا فوق  وعلى اآلل والصحاب مجيعا 

**** 
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 وقال دد  السل ان عمر بن بدر :  

 وناظر بانسجام الدمخل قد ارقا   قل  كوته لظى األشواق فاررتقا 

 ىىىو  هائما قلقاشبه ا الل حنى  تقسمم لُىىبُّه أهدا النوا فبىىىىدا

 الفلقامسري وجد وشوق هرق    دسي لشدة ماهلقاه من كمىىَىىىىىىىدٍ  

  واحلدقافلسم هتوا اللمى وا د   فياعلوذَ دعين  تعىىىىىىىىىىىىىىىنفين   

 والدمخل أارقين هاوهح من عشقا   فالشوق أقلقين والوجد أررقىىين 

 ا أكابده رتى أ ىىىىىىىىري لقىى   أرن  ن نا  طريٌ فوق أهكىىىىىىىته  

 يف احل  ألبسين  ُ  وعزا لىىىىقا    ومنأهوا األان اللي راز اجلمال 

   نقا اصنعره املتدذ فوق  من شَ  ك نه بدر تِىىىىىىىىىمٍّ يف دجى اسق

 رمقا اهلوا يف ذ همان مل هرتكا   رمى فؤاديَ عن قوسٍ رواجبىىه 

 وا تبقاوفاض دمعي دما يف ا د   ديل جَ فينأبلى اهلوا جسدي رتى 

 وتقا  هواي ردَبتنا ضجيعا يف بُ  مل أنس ليلتنا بالرقمتا وقىىىىىىىىىىىىد

  واتسقا رق قدعن أشن  شبم   ما بيننا رهبة تُحشى  وا قُبَىىىلٍ 

 برشف بارد ظلم بالكبا عبقىا   هل هدنو وهسمح ذ  فليم شعريَ
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 فمقليت قد جفاها النوم وافرتقا   ليا هبىىىىىىىا آهاً على زورة حينو ع

 دأبا كجود ابن بدر مل هزل ادقا  والدمخل يف ا د ماهنفك  افحه 

  رقى للمكرماتىىكور الفعائل من   مشىى الفضائل هل الشمائل مشهور 

 فاو دنحه عزا وطول بقىىىىىىىا  مال نا عُمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرٌ  ا حنا ره 

 تراهمُ خاضعا    ومرتىىىىىىزقا  دولة مل تزل تعنو امللوك لىىىىىىىهايف 

 فعنه كل لسان بالثنا ن ىىىىىىىىىقا  عم الربهة جدواه ونائىىىىىىىىىىىىىىىىىله  

 تفضال ولغاهات العىىىىىىىىال  بقا   أريا املآثر من جمد ومن كىىىىىىرمٍ  

 فرتقا من قبل هتفىىىىىىىىىىقاورمبا ا  دأبا تشتم مشل املال رارىىىىىته 

 مسى له امللك امليمون ماحلقىىىىا  لوجد من جَدا يف  دراك ااهىىىته 

 با الربهة رتى عمم األفىىىىىقا   أفدهه من ملكٍ شاعم مكارمه  

  فرقا مزقمتغشى الوهاد فكم قد   اضنفر أال  شهم جحافىىىىىله  

   األرقامقرورة تشتكي من ب  ه    سي عيون أعىىىىىىىىىىىادهه مسهدةٌ 

 رى مبا رامه فتقا وما رتىىىىىىقا    ماجدا يف طل ٍ    و اعىىىىىىىده  

 عند احلوادث مدهوشا و نزقا   ثبم اجلنان رليم ما هُرا أبىىىىىداً 
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  ا هفرقها تستشعر الفىىىىىىىىىىىرقا    ومل تزل تشتكي منه خزائىىىىىىىىنه 

 من ا  وب   ا ما ليلها و قا   رىىىىىىىىىىىىادثة  هو املفرج اما كل 

   رشقا  نيةٍأمضى من النبل عن   هبمة تستهىىا الصع  ماضىىىىىية  

 وألبس التيه تس ريي به الورقا   هاخري من زهنم شعري مدائحه 

    بقاومفحري بك با الناس قد    ني مبدرك يف عىىىزٍ ويف شرفٍ 

 بِكر ديل  ليها كل من رمقىىىىىىىىا  مة جاءتك من فكرتي خود منع

  ىل عالئك من أشواقها شىىىبقا    فال ترونََّها منىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزوعة فبها

 عشقاأوىل وأرظى ب ي  الو ل من   ف نم كفؤٌ هلا كافٍ وأنم هبىىىىىىا 

 هنج الشرهعة ملا أوضح ال رقا   ثم الصالة على هادي األنىىىام  ىل 

 خفقاأوفوج الص  ك فوق األرائ  والصح  ماانم م وقة واآلل 

**** 

 وقال ددره وهي من خممساته البدهعة :  

 هامربعا با اللوا واألبىىىرقِ 

  قيم من جملل مغدودق  
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 مستبق منهىىىىىىىىمر مغلن ق

 من كل د   مُلثٍ م ىىبق   من لق عقد الورا مدفىىىىىق  

 هكسو الربى من رلل األشعار

 البسا رائقة الفحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار م

 ق وفها دانية األزهىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 

 واجللنار واألقىىىىىىىىىا  اليقق  من الشقيق الغض والبهىىىىىار  

 رتى تراه هانخل الزهىىىىىىىىىىىىىىور

 مدجبا بالورد واملنىىىىىىىىىىىىثور 

 وللغصون نشوة املحىىىىىىىمور 

 وكلل الظل فنون الىىىىىىورق   ة الغىىىىىىىىىىىىىىدهرهلثم تيها وجن

 وقد تبدا ضاركا ثغر الكمام

 ملا بكى من فرط ما ر الغمام 

 وأطربم بسجعها وِرق احلمام 

 تله  أرشا الشجي باحلرق      البشام دو ملا ترقم من  را 
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 فلي بربخل احلي خشف أرورُ

 باهي ا يا قمىىىىىىىىىىىىىىرٌ مصور

 ط البان ملا خي ىىر خيجل خو

 فياله من شادن مقرطىىىىىق    وثغره در نظيم عَ ِىىىىىىىىىىىىىىىىرُ

 راز اجلمال بل  با العقىىو 

 ها أنا  ا يف عشقه ملهو  

 مؤهلا   أهىىىىىىىىىىتدي  بيال

 فلم هوافق شَنُّ هلا طبقي   أقسمم   أ تمخل العىىىىىلو  

 هارريتي يف عشق أروا انج

 فؤادي عن كحيل أدعىىج  رمى

 ويف هواه  رت با اللجىىىىىىج

 فليته هدركين من اىىىىىرقي  أ ه  يف حبر ارامي وأجي

 ملا رأهم العشق أفضى بي  ىل

 خلخل العلار أوأ ري مَث ىىىىىىىىىىىىىال
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 وعا ذ أكىثر شيء جىىىىىىىىىد 

 مد  اهلزبر امللك املوفىىىىق  عاتبم نفسي ثم أقبلم على 

 أبي علي  ي العال والكىىىىىرم

 املعتلي يف اجملد أعلى القمم

 الصادق الوعد الويف اللمىىىم

 وفحره قد عم كل األفىىىىق  املنتقى من ال راز األقىىىىىىدم 

  ا عُمرٌ من للمعاذ قد عَمر

 وجوده عم الرباها واىىىىىىىىىمر 

 وشا  يف كل اجلهات واشتهر 

 ا لقوخصه املوىل حبسن    تقرا  الرر واجملد يف مربعه 

 هو اهلزبر الضيغم املقىىىىىدام

 هو ا ضم الزاخر القمىىىقام 

 ت تي  ليه السادة الكىىىىىىىرام 

   مسرتزقمن راه  وراا    والفرس واألعجىىىام واألروام 
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 اضنفر اهليجاء وضا  اجلبىىىا

 مسيد  طلق ا يا واليمىىىىىىىىىىىىىا

 يف  ل السنا  هو الربيخل ا ص 

   ا أتوه طبقا عن طىىىىىىبق  منتجخل الراجا ايث اجملدبا

  در بدور ا لق األجمىىىىاد

 بدر دور الفضال األجناد

  كليل تاج الكىُىماىل األجواد

 من كل نائي الدار مقوٍ خمفق  من معشر منتجخل القصىىىىىىىاد

 أقسم باآلهات عداً أررفىىىىىىا

 ي املص فىوبالنيب الىهامش

 وزمزم واملشعرهن والصىىىفا

 كمثله يف جوده الىىىىىىمدفق  مايف الرباها وامللوك ا ىىىىىىلفىىا

 هو ابن بدر  و احلِجا والسؤدد

 رامي احلىىىىىىمى بالصارم املهند
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 رائز فضل األجمىىىىىىدهن عن هد

 كمثلما شتم جىمخل الفرق  مشتم باليد مشل العسجد

 زاد خريهاطابم به الدنيا و

 وعمها بسعده  رورهىىىىىىىىىا 

 وزال عن أكنافها شرورهىىىا

  زال كىىنز للعدهم املمىىىلق        فيها من  ناه نورهىىا

 فهو اللي عم األنام نائىىىىىىىىىله

 ومل تزل منهلة فضائىىىىىىىىىىىىىله

 ومزقم أعدائه جحافىىىىىله

 الضيققتالً يف املكان أ راً و  ومزقم مجعهمُ  واهىىىىىىىىىله

 رتى اطم ن الناس باألمىىىان

 يف  ائر األق ار والبلىىىىىدان 

 وأ بحم طوائف ال غيىىان 

  ل ا رق قد ألبسوا بالسيف   مقهورة باللل وا ىىىىىىىىىىىل ن
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 أتتك مين ها أبا عىىىىىىىىىىىىىىىليُِّ

 خرهدة تىحتال يف احلىىىىىىىىىىلي 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىلي فائقة حبسنها اجلى

 من البيان واللكا واملن ق  هعشقها كل فتى مىىىىىىىىىىىىىلي 

 ما أن هلا كفوء  واك خي  

    فيك أبكار املعاذ ترا  

 فكيف   وفيك شعري ه ن 

 هعجز عنه من ق الفرزدق  مله  فيكفلي بنظم الشعر 

 ثم الصىىىىىىىالة والسالم الدائم

 ىىىىىىىىمائمماه لم مبائها الغىى

 وماتغنم بالدجى احلىىىىماهم

 شفيعنا من كل  ن  مؤبق  ختص من  حى به الىىىىىىمآثم

  لى  هلي كلما ه  الصبا

 على النيب اهلامشي اجملتىىىىبا 
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 أكىىىىىىىىىىىرم خلق او أما وأبا 

 وتابعيهم من  في وتىىىقي   واآلل واأل حاب نعم النجبا 

***** 

 و تعاىل دد  السل ان عمر بن بدر : وقال رمحه ا 

 رىىىىىىرك عليه الغنا األشواق   الليىىىىىىىىىىىىىىىىىلة القل   ا به 

 هكفكف الدمىىخل من األمواق  واردف عليه الغنا وامسى 

 شجى مشاجي عين مشتاق  رىىىىريان مبهوت با الناس 

 إلشراقمن أول اللىىىىىيل  ىل ا  دسي  ىىىمري العنا  ابي 

 قليب جلور الىىىىىىىىىىهوا ماطاق  هارب األرباب  طىىىىىىىىىفين

 أريَر من الض  يف األ واق  عشق أبلج ا د خىىىىالني 

 ر ول من بابلي األرىىىىىداق  ومن دعىىىىىىاني جعلم أنه 

 العي لي الغىىىىىىىىىىىىاني املعناق   مهفهف القامه أراقىىىىىىىىىىىىىنا  

 وهو فدهته قليىىىىىىىىىل  شفاق  بعشقته عناىىىىىىىىىىىىىىىاني  او 

 عاده  ىل العجرفه تىىىىىىىَىىىىوااق  ارهر جاهىىىىىىىىل رعاه او 
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  طفه هل ف بك ا ىىىىىىىالق  نادهته  رفق مبن ههىىىىىىىىىواك

 قد  ابم أرشاه من حلراق  كفاه مابه من ابعىىىىىىىىىىىىىادك

 لوكان  ريك عىىىىىلى لىىل ق  ج ا ىىىىىىد  تشكيقال أبل

 علقم من الصد ماهنىىىىىىىىلاق  وخلنا ا قيك من بعىىىدي 

 رتى نعىىىىىىىىىدك من العشاق  وا رب على البا والبلىىوا

 باخمىىىىىىىىىىىىىىىىرمه  نه املصداق  وانصم  ىل القول  ي قاله

 أهله  ىل الغىىىىىىىىىىىىىىراق وتاذ  قال  ن حبر الىىىىىهوا هورل

 أنىىا به أرضى ولو هو شاق   فقلم  ن كان  ا هرضيك

 هاواضح املبسم الىىىىىىىىىىىىرباق  رضاك  وذ ومقصىىودي

 أعز واالى على اإلطىىىىىالق  ومد   ل اننا الظافىىىىىىىىر

 وكُرب  يته مال اآلفىىىىىىىىىىىاق  عمر ولد بدر  ي جىىىىوده

 وفضله الواكف الغيىىىىىىىىىداق  املفىىىىىىاليس بارسانه أانا

 محاه رب السما ا ىىىىىىىىىىالق  هو رامي الدهن والدنىىىىىيا

 و حبه السىىىىىىىادة السباق   حبرمة املص فى وآلىىىىىىىىىه  
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 ماه  نود الصبا ا فىىىىىىىىاق   م و لوا على الىىىهادي 

 شفيعىىىىىنا هوم كشف الساق     لوا على  يد الكونىىىىا

**** 

 وقال رمحه او من احلمينيات : 

 فال بلي بالبىىىىىىىا مشتاق  هاولد راشد مآلىىىىىىىهوا    امتحان

  ود اللواه  دعج حلداق  مآعسر هوا الغيد املىىال  احلسان

 فاو هالطف كل عشىىاق  هآهىىىىىىل ا به مآلىىىىىىىىىىهوا    هوان

 خله املرتف مدجل الساق  أما أنا قليب  ُل  هافىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالن

 اللي على الزهنات قد فاق  رمىىىىىىىىىىىىىاني الع بول علب الثمان

  لشراقوالشمس ختجل عند    ي نور خده خيجل الزبرقىىىىىىىىىىىىان

 بالتعشاقخلني فدهىىىىىىىته   قليب بعشقه هابن راشد مىىىىىىىىىىىىالن  

 مافيه ذ رأفه و  اشىىفاق  او على  بوبي املسىىىىىىىىىىىىىىىىىىتعان

 لكن  ول القىىىىىل  ما اق  لو  اق ما قىىىىىىىىىىىىىىىىته من البا  ن 

 مبهوت يف الوادي ولسىواق  لو ه ماتابعم من قىىىىىىىىىىىىىىىىىىال دان 
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 من جور مابي من لىىىراق  ىىنان  با الغواني قد خلعم العىىىىىىىىىىى

 والدمخل يف ا دهن دفىىىىىىاق  و ظىىهر السر اللي هو مصىىىىىىىىىان  

 هامصع  أهام الفىىىىىىىىىىىىىراق     فراق العلب  َبط البىىىىىىىىىىىىىنان

 و  كن قلىىىىىىىىىيب و   ق  يف بارة التفكىىىري قد ذ زمىىىىىىىىىان  

 من  عج أرزاني ولىشواق   ول قلىىىىىىىىىىىىىيب أمان فلو وه  ذ 

 من  لسبيل الرهق  ي راق  وارسن بقُبله منه تروي الظىىىىىىمان

 فالعاشق املسكا تىىىىىىواق  كان اشتىىفا قليب و عجىىىىىىىىىه هان 

 املص فى امحد نور اآلفاق   واخىىىىىىىىىىىىىىىىىىتم مبن لو ه ماكون كان

*** 

 وقال رمحه او : 

 من محول اهلوا وامسم دموعي ادهقه  هاظنيين بُلي قلىىىىىىىىىىىىىىىيب مبا  ه يقه 

 وا تعط باطين من رر  عج ررهقه  كل  اعه وعيين يف املدامخل ادهقه

  د عين و راعى العهود الوثىىىىىيقه  من ربي  داطل بالتالقي رفىىىىىىيقه

 ماهس القد باهي ا د  امي عنيقه  الرقيقهمن ر وذ  ىل شم الثمان 
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 هعلم الفاني أني من ر  يف فرهقىىىىىىىىىىه   ي جرا  لسبيل الرا  يف علب رهقه

 أوهفرج منى قليب من احلىىىىىىال ضيقه  هل تع ف وبادر منه  اعة شفيقه

 ردهقهه حييي عش  كم من فالرضا من  بالتفاته هبا فك الرهىىىىىىىىىىون الغليقه

  ي هلا توق لدراك املعاني الرقيىىىقه  من رهاض القلوب الصافيات ا ليقه

  لك هارب باهلادي وررمة رفيقه  اقوم طرهقهمن  وي الل   ي  لكوا على 

 ال ليقه واهل الوجوهأهل  دق الوفا   وآله الكل وا حابه رجال احلقيقه

 اللنوب الوثيىىىىىقهخفف الوزر عنا و   ي هلم يف فعال ا ري  نه عرهقىىىه

 ثم  لوا على املحتار خري ا ليقىىه

**** 

 } قافية الكاف {

 وقال دد  السل ان عبد او بن عمر بن بدر رمحهما او تعاىل : 

 ألسبين أطيق على جىىفاكا  عالم رُجبمَ عىىىىىىىىىىين أن أراكا 

 ىل  واكا وقليب  دىىىىىىىىىىىيل    وأرشائي تلوب عليك وجىىىدا 

 هدهم أقىىل  بك من قِالكا   جفا جفين الكرا مل ابم عين 
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 عسى عيين القرحية أن تراكا  وزر واهجر و د بغري بُعىىىىىىدٍ

 وتربد لوعيت روري فىىىىداكا  فتله  رسرتي وهزول هىىىىمي

 ههيجه الغرام  ىل لقىىىىىىىىىىىىىىاكا  فصربي قد تىىىىىىىمزق واشتياقي

 مبنسجم جيود على ربىىىىىىىاكا  ق شرا ه لم عىىىىىىيوني  ا بر

 فمن ذ يف و الك أورضاكا  و ن انى احلمام أثار وجىىىىىىىدي

 ورق هواك مل هتن  كىىىىىىىىراكا  فلو كلفم جزءاً من اىىىىىىىىرامي 

 و ترثى لسقمي من هىىىىىواكا  أقا ي من قساوتك امتحىىىىىاني

 رضابك ليتين كىىىنم األراكا  ىىىىىىىىىىىىىوي من هقبلك األراك وهرتىى

 بثغر أودر على ملىىىىىىىىىىىىىىىىاكا  أاار   ا السواك جيول ريىىىىىىىىىنا 

 لواه اإلشتياق  ىل لىىىىىىىىىىىىواكا  فهل ع فا على دنف كىىىىىىىىىئي 

 وما اقم  ىىىىبابته رشاكا   شوت أرشاه نار الوجد شيىىىىئا

 أما هنهاك عن قتلي هنىىىىىىىىاكا    تبيح قتلي بالتجىىىىىىىىىىىىىىىايف  عالمَ 

 أ قي من عناً وضنى كىفاكا  أقول لقليب املضنى كىفى مىىىىىىىىىىىا

 و تع ف  ىل ماضي  باكا  د  اإل غا  ىل داعي التصىىىىابي
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 ىىىىىىىناكالياليها وآدك ماعىىىىىىىى  و ن نابتك نائبة وطىىىىىىىىىىىىىىىىىالم  

 مادهىاكاخفي  وف هكشف   فال جتز  فللررىىىىىىىىىىىىىىمن ل ف

  ليه مشمرا تدرك مىىىىىىىىناكا  ومد  مظفر احلمالت فارجىىىىىخل

 تسامى جمده وعال السمىاكا  هو السل ان عبد او من قىىىىىىد

 ىىىىىىاكا  ا بلل اللجا و حيىىى  كرهم  هبارا يف مسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا 

 أجاب ملبىىىىىىىىىيا وأزا   اكا    ا نادهته ملهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم أمرٍ

 تقا ر كل  ا ٍ عن عىىىالكا  فيابن السابقا  ىل املعىىىىىىىىىىىىىىىاذ

 و ارعم الوفود  ىل نىىىداكا  لقد ن قم بسؤددك القىىىىىىىىىىوايف

 ا خمفىىىىىىىىىىقا  ىل نداكافجاى  وامسخل  وت جودك يف النواري

 وجنح الليل هُرَب دُ  رتىىىىىباكا  حيثون امل ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاها والسباها

 فيظىىىىىىىىىىىىىفر باملراد   ا رآكا  لكل منهمُ أملٌ وقصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدٌ

 وطيثارا وبدرا يف عىىىىىىىالكا    ا ماشاهدوك رأوك حبىىىىىىىىىىىراً

 وخصك باملكارم واجتىباكا  براك او فردا يف املعىىىىىىىىىىىىىىىاذ

 وباإلقبال والنعما رىىىىىىىىىباكا  أدام او ملكك يف مزهىىىىىىىىىىىىىىىىىىد
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 وت هيد ه ىىىىىىىىىىىىىىىىول به لواكا  و اعدك الزمىىىىىىىىىىىان بكل بشر

 و ل على املشفخل مص فاكا   لىهىىىىىىىىىىىىىىىىىي فا تمخل منا دعانا

 وتسليما هكىىىىىىون به رضاكا   الة  نقضاء لىىىىىىىىىىىىىىىىها دواما

 هد النسمات شيحاً أوأراكىىا  عليه او  ىىىىىىىىىىىىىىىلى ما أمالم

**** 

 وقال دد  السل ان عمر بن بدر : 

 جنلى احللكُفانشق جي  الدهاجى وا  زار احلبي  وجنح الليىىىىىىىىل  تبكُ

 تع رت من شلا أنفىىىىىىىىىىا ه التلكُ  وضىا  من ثغره املسك الفتيق وقد

 ومنحة بالرضا  عدي لىىىىىىها شركُ  فياهلا ليلة جىىىىىىىىىىىىىىىىىاد الزمان هبا

 فيها دم الىىزق يف الك  ات منسفك  بات احلبي  معي والك س دائىىىىىرةٌ

 وهاله قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمر  دري له فلك  ىىىىىىىىنهفياله اُصُنا أرشاي مسكىىىى

 يف روضة روضهىىىىا بالزهر مشتبك  بتنا جنىىىىىىىىىىر  هول األنس يف طرب

 هبوا فهلا رجاب اللىىىىىىىىىيل منهتك  رتى جتاوبم األطيار قائىىىىىىىىىىىىىىلة

 الىىىىىىهم هنفككس اإل  با  كلاك   قمنا نفك مخار اإلاتىىىىىىىىىىباق بك 
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  ىل السالف ويف للاهتىىىىىىىىا اشرتكوا  فيانداماي هبوا واانموا فىىىىىىىرضي

  َلوا رجا  ب دنان ال ىىىىىىىىىال فتكوا  فللة العيش يف شرب الررىىىىيق أ  

 عقلي ديل وعقىىىىىىىىىىىلي ليس هنهتك   ني و ن ميالم ع في السالف فما 

 له الوقار رِداً واحلىىىىىىىىىىىىىىلم والنسك  ىىىىىله  من ملكتعلمم نفسي التهى

 مبا هزول به اإلعىىىىىىىىىىىىىىىدام والضنك  أفادني منه هتىىىىىىىىىىىىىىىىلهبا وأنعشين

 على امللوك ارتفاعا فوق من مسكوا   ل اننا عمرٌ من طىىىىىىىىىىىال مفحره

 قدراً وأ ناهمُ ملكا مبا ملىىىىىىىىىىىكوا  ىىبةأعلى ملوك بالد او قاطىىىىىىىىىىىىىى

 فقد جرا باللي ختتاره الفىىىىىىىىىىىلك  فيابن بدرٍ على كل امللوك ف ىىىىىىىىل

 على امللوك فلو رامىىىىىىىىىىىوه ما لكوا     لكم يف مسلك  ع  مسوت به 

 املىىىىىىىىىىىلكىىإ قبال والنصر دأباً أهها   باجلود واحللم واإلقدام  اعدك الىى

  ىل العلى واملعاذ رظك الىىىىىىىىدرك   زلم يف درجات العىىىىىىىىىىز مرتقيا

 شم األنوف عُىىىىىىىىالهم ليس هشرتك  ف نم  كليل تاج اجملىىىىىىىىىىد من مالءٍ

 رتى خيىىىىىىىىال له فوق السما ربك  مسى مقامك قدراً وامشحر عُىىىىىالً

  لى عليه  لىىىىىىىىىىىىىه العرش وامللك  ىىىىىىىىىىىري الربهة مَن ثم الصالة على خ
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**** 

 وقال دد  السل ان عمر بن بدر رمحهما او تعاىل آما :

 و دك  كفاني وانم عندي تعجرافك  وبعدكربي  القل  ماقدر على هجرك 

  بم بعدك  ي ن فشف راذ و اهرني  فقدك فكيف ا رب ل ول اجلفا   قم 

 ردك  جاوزتمن هجر وابعاد قد  كفى  عندك كما املسحور جسمي معي والقل  

 مبن  ور جبينك قمر يف ليل جعدك   و حيملك هآرعن هتا اللي هىىىىىىودك 

 ومن با الثناها عصر مخرك وشهدك   وطرز بالكحيل الرنا بالورد خدك 

 قي واري عبدك تدارك مغرمك بالتال  الردف قدك ومن مسر القنا  اغ فوق 

  بلا امل ل أهش قصدكادرا ليتين ربييب   فصربي مت هافاتين من طول بُعىىىىدك 

 تبخل يف كل ماهقتضي رلك وعقىىدك   جندك ونا لك عبد واهل اهلوا يف احل 

 و خالف مقالتك يف هزلك وجدك   نا ماخون عهدك ولو خانوا عهودك ف

 ووردك الليل خاهلك يف أ حابك  وبات  معك يف كل شي ماتعداا ر م ردك 

 لعل او بعد اجلفا هآرعىىىىىىىىىن هردك   وخيل ايث لقياك يف برقك ورعدك 

 وشرف بامتدارك عمر تنضيد عقدك   وبعد القول هاقليب ا لك هنج رشدك 
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 و  طابم معيشتك يف اورك وجندك   فلو  بو علي ماجتلى جنىىىىىم  عدك 

 ضدك  كن اقصده  ن دهتك ا  وب أوقام  ردك والبيض وهو رامي بسمر القنا 

*** 

وله هله األبيات البدهعة اليت تدور على الكاف  ىدرا وعجىزا أو    

وآخىىرا ، مىىخل  ىىحة املبنىىى وا ىىتقامة املعنىىى ،  ىىا هىىدل علىىى ثقىىوب  هىىن      

 ىىار  الىىدهوان وقىىوة تصىىرفه وعظىىيم اقتىىداره ، رمحىىه او . وهىىي هىىله    

مربعة   كل كلمة عكس آخر البيم اللي قبلىه ، وهىلا   أربعة أبيات يف دائرة 

  ورة الدائرة   و ورهتا مبسوطة هكلا : 

 فزد وانقص علوذ   أبا لك   نا يف اهلوا مل خيش عارا كال

 وقلم لفىىىىىاتين خدي نعالك   باخلم علاذ جىىىىميعا كال

 الكملا ترضى به فاملىىىىىىىال م  عن نفسها من مل ههىىىىىنها كال

 و  أنسى مقالته أنىىىىىىىىىا لك   م معلبي أقصى مىىراميكال

 وقال رمحه او يف مد  القهوة و م التنمباك اللي عم يف الناس شربه :

 أوان البسط فاانم ماهسرك  أ  هاطال  الرارات هىىىىىىلا
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 فجىىىل مبجاهلم هزداد بشرك  و ا اإلخوان قد جلسوا وطابوا

 وهشر  بالرضا واألنس  درك  والعىىىىىوايف  ا شئم املسرة 

 فما أهنا وما أشهى وأبىىرك  عليك بقهوة القشر الىىىىتزمها

 شلا لميسه فابشر خبىىريك    ا مخسته ونشقم مىىىىىىىىىنه 

 ألفواج السرور هناك معىىىرك  وقهوتنا   ا دارت عليىىىىىىىىىىنا

    لىىىىىىىىىىىىىركوشم أرجيها   فما عربت بلي عقىىىل ولُ ٍّ

 فما عن شرهبم زه ٌ ومىىىرتك  نفوس األوليا طابم عليىىىىىها

 فسر يف أثىىىىىىىىىىىىىىىىره و درك   ليىىىىىىها الشا ذ بالسر أومى

 نصيحك  ن فيه أشيا تضرك  و جتنح  ىل التنمىىىىىىىىباك  ني 

 غىىىىىركهو الداء الدفا فال ه  هو العار اللي هردي وهزري

 فال تتبخل فتى أضحى جيىىىرك  دخانٌ منىىىىىىىىىنتٌ داءٌ عضالٌ

 وضم  ليك نقدك يف مصىرك  شراب مهىىىىىىىىىىىىلك  تشرتهه

 فقل عين  ليك كىىفيم شرك  و ن ناداك للتنمىىىىىىىىىىباك دا ٍ 

 بلحية عاقل فعليك رىلرك  فعارٌ أن در دخان هىىىىىىىىىلا
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 دص دخانه يف كل مىىىىىىربك  هسعى  ليه لقد أخ ى اللي

 د يسة كافىىىىىرٍ باو أشرك  أتتبخل بدعىىىىىىىة  درت  لينا 

 فكرك هنف  وا مرض القلوب   شراب من محيم ليس فيىىىىىه

  ىل  ِلٍّ هعود فهات عىىىلرك  ف ولىىىىىىىىىىىه  عالٌ وا فرارٌ

 هامسكا ظهرك شددت  ليه  ألهة عىىىىىىىىىىىىلة و فوه رتى

 در  بهلال ظُهرك وعصىىرك   ظللم عليه يف األوقات طراً

 لقد نقلوا  ا  ليس هىىىىدرك  و ن قالوا وجدنا فيه نفىىىىىىعا

 لقهوتك الكميم هزول عسرك    ا قعدوا على التنمباك فاهنض

 على طول املدا شهرك ودهرك  و ترب  مالزمىىىىىىىىىىىىها دواماً

 وقىىىىل هارب هسر ذ بيسرك  ويُّ تىىىىىىىىىىىىنال عزاًورت  هاق

 وعشراً هكلا  رك وجهرك  على أعدادها مائىىىىىة و تىاً

 بنية  اكر مخسك وعشىىرك  بصدق عقيدة واعقد عليىىه 

 وألىىىىىىىهمنا مدا األهام  كرك  وقل هارب  لمنا جىىىىىىىىميعا

 لق طرا لم قهىىىىركفإن ا   ومن تنمباكهم هارب جىىىىىىرنا
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 نسيم ه  أواصن لىىىىىىرك  و لِّ على النيب  ىىىىىمد ما 

 تفوز هبا ادا يف هوم رشرك   الة  تدعها كل رىىىىىىىىىا 

 فقدمها ليوم احلشر  خىىىىرك  فهي واو مَحقٌ للح ىىىىىىاها

 وتربح جنة وهىىىزول خسرك  لتحشر آمناً من رىىىىىىىىر نارٍ  

 مدا األوقات  ل هزداد برك   دأباالرمحن يف الصلوات  رضى

 هفك هبىىىىا من األوزار أ رك  فياقليب عليك هبا دوامىىىىىىىىىاً

*** 

 وقال دد  السل ان عمر بن بدر : 

 وترجىىىىىىىىىىخل لياذ و الك  ربييب متى هنقضي الصىد

 ىىمالكمعنًى بباهي جىىىىىىىىى  وهشفي بلقياك معىىىىىىىىىىىمد

 كىىىىفى ماجرا من م الك  كفى  د هافاتىىىىىىىىىين  د

 وطىىىىىىىولم هآرعن ربالك   ادهم هاماهس القىىىىىىىىىىىد

 من اجىىلك هراعي خيالك  على من يف الليل هقىىىىىىىىهد

 مبا قد لقي من فعىىىىىىىىالك  ودمعه على ا ىىىىىد هشهد
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 له اللي جرا ماجرا لك  من البىىىىىىىىىىا عاني مسهاد 

 هسامره ماضي مقىىىىىىىىالك    ا جنىىىىىىىىىىىىح الليل لسود

 وقربك وطي  اتصىىىىىالك  وهلكر مسامرك هآاىىىىىىىىيد

 وقد عز هآدعج مىىىىىىىىنالك   ىل بان ضوه تلىىىىىىىىىىىىىىىىىدد

 ىىىىىىىىىكو بردها    ز لىىىىى  جوانبه دائم توقىىىىىىىىىىىىىىىىىىد

 رالكومدري اهش  ا احلال   هدارهك هاباهي ا ىىىىىىىىىىىىد

 بثغرك و امي حنىىىىىىىىىالك  فياعي لي هامىىىىىىىىىىىىىىىىىهواد

 معه شي بقي من نصالىىك   ترا ردمن اهل اهلوا هل 

 ويف الرو  حيمي رجالىىىىك  قسامه مبن هروي احلىىىىىىىىىد

 هبيبته هتمل جىىىىىىىىىىىىمالك  ىىىىىدعُمر بوعلي رامي احل

 و منحدر يف رمىىىىىىىىىىالك  ولو ه ماطاب مصىىىىىىىىىىعد

  ل النعم يف ظاللىىىىىىىىىىىىك  و طاب ذ هآهيف القىىىىد

 فلل به وبىىىىىىىىىىىىىىا  ؤالك  محانا حبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد املهند

   ا ق لََّ ثم ارتىىىىىىىىىىىىىىيالك  جتىىىىىىىىىىىد ماترومه وتسعد
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 فياقل  يف رأس مىىىىىىىىالك  و لى  لىىىىىىهي على امحد

*** 

 } قافية الالم {

وقال هله القصيدة البدهعة دد  السل ان عمر بن بىدر بىن عبىد او    

بىىن جعفىىر عىىز نصىىره ودام عىىزه ، وقىىد جعىىل ا ىىم املمىىدو  وأمسىىاء آبائىىه        

كور يف أوائىىل أبيىىات القصىىيدة وأوائىىل أعجازهىىا    املىىلكورهن مىىخل الىىدعاء املىىل  

  بتداء من أوائل األعجاز من أعلى ثم أوائل الصدور من أ فل رمحهم او : 

 عَ ىىىىىىىىىىىىىىىىفاً فقليب واله ملهولُ  هل ذ  ىل من قد هىىوهم  بيلُ 

 مل رل باإللف الق ىىىىىىا رريل  زاد اشتياقي والتجلد قد وهى 

 ر م على  حن ا ىىىدود هسيل   زلوا فقلىىىىىيب بعدهم عج ريثما ن

    تبلبل قلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيب املشغول   مااردت قمرهة يف أهكىىىىىىىىىىىىىىىىىةٍ  

 با املرابخل والفؤاد علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيل  أبداً أرددُ زفرتي وتلهىىىىىىىىىىىىىىفي

 بابة والفراق وبىىىىىىىىىىىىيلمنم الص  دمعي و هدي مسعد و الف

 باكي العيون وجسمه منحىىىىىىىول  والشوق هقلق واملتيم مل هىىىىىىىىىىىىزل
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 دنف ديل به الىىىىىىىىىىىىىىىهوا فيميل  هيهات أهن  ُلوّ    هائىىىىىىىىم

 رقصم عياهيمٌ لىىىىىىىىىىىىىىهنا  بيل  رقصم به األشواق وجداً مثلما

 أرضاً هبا من  هزال هنىىىىىىىىىىىىىىىىيل  وانتحمالتناهف  ربت على شق 

 بع ائه هو للوفود كىىفىىىىىىىىىىىىىىىىىىيل  نعم اطم نم يف محى عمر اللي

 جنم السعود لتاجها  كلىىىىىىىىىىىىىىىىيل  زادت به رت  ا الفة رفىىىىىىىعة

 م والتبجىىىىىىىىىىىىىىىىيل  علم له التعظي  عمر ابن بدرٍ يف امللوك كى نىىىىىىىىىىه

 حبر لسائله ع اه جىىىىىىىىىىىىىىىىىىزهل  رأس الرها ة تاج كل فضىىىىىىىىيلة  

 دم  العِىىىىىىىىىىىدا فحسامه مسلول  فبحد  ارمه وماضي عزمىىىىىه

 أبداً و هثين هناك رعىىىىىىىىىىىىىىىىىيل  عزماته ماتنثين دون املىىىىىىىىىىىىىىنى  

 لصالرهم فىىىىىىىىىىيه له التنىىىىىىىىىزهل  لي مجخل املكارم كلىىىىىىىىىىهاجل ال

 هلم الىىىىىىىىىىىىىىىىىهنا مل هغشهم تلليل  نامم عيون مسامليه عن األ ا 

 هل  بن بدر يف امللوك مثىىىىىىىىىىيل  باو  ل يف ا افقا جىمىىىىىىىيعها

*** 

 د او بن عمر : وقال دد  السل ان عب          
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 حييى به الشيخ والقيصوم والضالُ  جاد الربو  من الومسي ه ىىىىىىالُ  

 له ادوٌ وهتجىىىىىىىىىىىىىىىىريٌ وآ الُ    لول عقد ن اق املزن داجلىىىىىىىه

 من ودقه وفنون الزهىىىىر أشكالُ  تضحي الرهاض أنيقات مخائلىىىىها

 وللمياه خالل الىىىىىىىىىدو  تر الُ  باًوال ري تسجخل يف أفناهنا طىىىىىىر

  ر    وقد الغصن ميىىىىىىىىىىاىىىىىال  وللنسيم  رىىىرتاش بالغصون فما

 مخل الصبا محلته منه أ هىىىىىىىىىىىىىال  وللعبري انتشار يف خىمائىىىىىىىىىىىىىله

 سرتو  البالمن احليا وهبىىىىىىىىىىىا ه  والروض تبهىىىىىىىىىىج باألنوار بامسة

 ل ف الشمائل منه فهي ختىىىىىىتال  ك منا الىىىىىىىىندب عبد او ألبسها

 باجملد رُفا هبا جمىىىىىدٌ و جاللُ   ل ان جمد طوهل البا  طالىىىىعه

 هنبو و ن قال قو  فهو فعىىاىىىىىىىىىىال  هززت منه رساما باملكىىارم  

 لك كىىىىىفه بالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىترب بلََّالُ   ماجاد    وأرزا السح  نائىىىله

 رتى به اعتلقم للناس آمىىىىىىىىال  شاد العال قبل أن تبدو عوارضه

 تراس من ب  ه يف الرو  أب ىىىىال  شهمٌ أبيٌ أره  فارس ب ىىىىىىىىىىىلٌ

 ل والقالبرهبة هقتضيها القىىىىىىىىىىىىىي  مهلب أرحيي مل هُفىىىىىىىىىىىىىىىىىه أبداً
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 مبن ق  ربٍ مافيه تىثىىىىىىىىىىىىىىىقال  و ن لدث با القوم أفحىىىىىىىمهم

 كلا امللوك ولآل اد أشىىىىىىىىىىىىبال  ك ن من كل تارهخ بدههىىىىىىىىىىىىىىىته

 نواهلا أبداً يف الىىىىىىىىىىىىىناس ه ال  هلا اللي كفه كالغيث رارتىىُها

 رتى ك ن لدهه املال أنفىىىىىىىىىىىىىىال  ل السائلا له جيود قىىىىىىىىىىىبل  ؤا

 أتتك من فكرتي علراء مكسال  فيابن من طابم الدنيا بدولىىىىته 

 باملد  فيك فال هلغيه  هىىىىىىىىىمالُ  من القرهض اللي تزداد هبجىىىته

 هوم اجلياد لىىىىىىىها يف الرو  تصهال  هاخري من فرج الغماء يف رهىىىج

 والقىىىىىىىىوم رل هبم ب ش و   لُ   م قط ررج ضاق املُكِىىىرُّ به يف

 ىىجبان عند لقا اجلمىىىىىىعان أوال   هناك هلقاهم طلق اجلبا وللىىىىىىىى

  امي التليل رري  النحر بلال  هنىىىد مراكله3هسعى به هيكل 

 اللُو اق  عل ويف األرجاء طم  5ظيب وعىىىىىا أل  4حبر له أه ال 

 منه ثالث وخص الوجىىىه تسهالُ  ف ربخلٍ منه طالم مثلما قصىىىرت
                                                 

 قول  : هيكط أي الفرس العظيم اجلرم .   3
 قول  : أيطال ، أي خاصرة   4
 قول  : عني أل واللألى كاللعى البقرة الوحشية والصعط النعامة ، والطمالل الذئب .  5
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 فصار من تيىىىىىىىىىىههِ هزهو وخيتال  وأشرفم منه مخس جلََّ  انعه

 وخري من بفناه الوفد نىىىىىىىىىىىىىزال  عليك أكرم من تدنو اجلىىىىىياد به 

 ضىىىىىىالمنه أار طليق الوجه مف  هلقا الضيوف على كثر ازدرامهم

 أطفال  لهمٌقد أرضعوا اجملد دُرااً مُ  من معشر من اراس اجملد منبعهم

 مؤمال حنوك اآلمال تنىىىىىىىىىىىىىىىىثال  فانعم وعش  املا من كل رادثة

 مشس وماوخدت يف البيد آبىىال  ثم الصالة على املحتار ماطلعم

**** 

 وقال دد  علي بن عمرو املهري : 

 منك أهام امل ىىىىىىىىىىىىالِ  قي وطىالم طال بي شو

  ار جسمي كاهلالل  وا تحال احلىىىىىىال رتى 

 والىىىىىىىىىىىىهوا بلبل باذ  وجفا جفىىىىىىىىىىين منامي

 رزت أنوا  اجلىىىىىىىىمال  رزت أ ري مثلما ماقد

 والتفاتا كالغىىىىىىىىىىىىىزال  أنم كالغصن انع ىىىىىافا

 فوق أردافٍ ثقىىىىىىىىىىال  ىىىىىىمٍّ فوق اصنبدر تىىىىِ
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 يف  كون وانتىىىىىىىىىقال   بس ثىىىىىىىىىىىىىىىىوبي د لٍ 

  تقل ذ با ىىىىىىىىىىىىىىىال  هاعلوذ يف هىىىىىىىىىىىىىىىواهُ

 واهتمامي واشىىىتغاذ  رىبه قد  ار فىىىىىىىىىىين  

 وفىىىىىىىىىىىىاذ بالوفا أوما   ن رعى عهىىىىىد ودادي

 ىىغي  ىل قيل وقىىىىىىىىال  لسم أنساه و  أ ىىىىىىىى

 ولييالت الو ىىىىىىىىىىىىال  هارعى او الىىىىىىىىىىىتالقي

 ىىىىن بشامات وضىىىىال  بالكثي  الفرد مابيىىىىىىىىىى

 عن ديين ومشىىىىىىىىىىاذ    ونددي ومُىىىىىىىىىىىىىىدامي

 ك س  هباء مىىىىىىىالذ  ىىىىىىىىىىىىىىدههوربييب من هىى

 عاطر الرتشاف راذ  و قاني من رضىىىىىىىابٍ

 عاطر الرتشاف راذ   لسبيال من رضىىىىىابٍ

  ن قليب اىىىىىىىىري  اذ  عا ذ يف احل  دعىىىىىين

 ىى  و تعىىىىىرف راذ  أنم  تعىىىىىىرف مااحلىىىىىىى

 ليم فىىىىىىيه ما أ اذ  قسما بالعشق لو  ىىىىىىا
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 لسم تدري بارتماذ  ما أطلم اللىىىىىىىىىىوم لكن  

 كل مُرٍ قد رىىىىىىىال ذ  طاب ذ عشقي وفىىىىىيه

 مفحىىىىىىىىرا أنفس ااذ  ورأهم الشعر أ ىىىىىىىمى

 ألبسم هام الرجىىىىىال  وهو أ نى تاج فحىىىىىىىر

 يف املعىىىاذ ىىاس قدرا  من  را اجملد أعز النىىى

 ىىندب  مود الفىىىىىعال  وزها شعري مبد  الىىىىىىى

 جنل عمروٍ  ي النىىوال  شامخ اجملىىىىىىىىىىىىىىد عليٌّ 

 وي املواضي والعىىىوال  األعز األبلج املىىىىىىىىىىىىىىىىر

 ثابم عند النىىىىىىىىىىىزال  هَرِدُ اهليجا جبىىىىىىىىىىىى شٍ  

 ىىدامه عند القىىىىىىىىىتال  من أقىىىىىىىتره  األب ال 

 باهتمام وارتىىىىىىىىىىىفال  ضيغم مُسعِرُ رىىىىىىىىربٍ

  ادق بعد ارتىىىىىيال  هلقح احلرب بعىىىىىىىىىىىىىىىىزم

 لبعىىىىىىىىىىىىىىىىيدات املنال  قد مسا فحرا وجمىىىىىىىداً

 ىىىىىىىباذليس باألعدا هى  من له الباري نصىىىىىىىىىىىريٌ
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 هآبن عمروٍ خىىىىري وال  قد رباك او فضىىىىىىىال

 أرىىىىىىىىىمداً موىل بالل  و ىىىىىىىىىىىالة او تغشى

**** 

 وقال دد  السل ان عمر بن بدر : 

 فالكىىىىىىىىىىرا عينا ولََّى  هام يل الصد مهىىىىىىال

 وا  باري عنك قال  واشتياقي يف مىىىىىىىزهد

 ادقات السك  ه ال  وعي كالغىىىىىىواديودم

   أرا ذ عنك شغال  ليس ذ عنك  ُىىىىىلوٌ  

 أبداً هروا وهىىىىىىىىىىىىتلى  مل هزل فيك رىىىىىىدهثي 

 بارق فوق املصىىىىىىىىىلى  كلما    لعيىىىىىىىىىىىىىىىىين

 وارامي أتقىىىىىىىىىىىىىىىلََّى  ديىبم من شوقي ووج

 هل هعود الو ىىل أم     ليم شعري طال بىىىاٌ

 رسنه قلبا وعقىىىىىىىىال  ب بي من قىىىىىىد  باني 

 لسم أرضى منك عل   عا ذ دعىىىىىىىىىين فإني  
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 عن منى قلىىىىىىىىىىيبَ كال  أتقاضانيَ  ىىىىىىىىىىىىىرباً  

 يف  ل السعد رىىىىىَىال    ومن أنشاه بىىىىىىىىدراً

 مل هىىىىىىىىىىىىىىىىراق  يفَُّ     هاراًقد  بى عقلي ج

 عن نظام الدُّرجىىىىىىىىال  ثغىىىىىىىىىىىىىىره در شتيم

 آه ما أشهى وأرىىىىىىىال  رهقىىىىىىىىه من  لسبيل 

  ىىىىىىىىىىىىىىىىىده ملا توىلا  رش ً أحنىىىىىىىل جسمي

    روا ظرفاونىىىىىىبال    رارت األلباب فىىىىىىيه

 قد رال انجىىىىاً ودُ   ي  البان لِيىىىىىىىناًكىقض

 وامتال ردفا وجىىىىىىىال  رقًّ طبىىعا رقََّ خصراً

 قالم األع اف مهىىال  كلمىىىىىىىىىىىىىىا رام نشاطاً

   أراه اللىىىىىىىىىىىىاىىىه  ُ   ليته هرثى لىىىىىىىىىىىىما بي 

 ن عزا و ىىىىالكا ب    أودنيين بوعىىىىىىىىىىىىىىىىىىدٍ

 أبداً دون األخىىىىىىىىىىال  ربه قد  ار شغىىلي

 يف ابن بدرالندب أعال   اك فين ومىىىىىىىىىىدحيي
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 ومسا قدري  ىىىىىىىىىال  فبه قد طىىاب عيشي

 من زكى فرعا وأ ال  عُمر املفضال جىىىىىوداً

 مثلما قد عىىىىىما فضال  عَىىىىىىىىىمَر الدنيا عموراً

 وجد الكىىىىىىىنز األجال  ل من جىىىىىىىىىىدَ  ليه ك

 وهرا املمحل وَبىىىىىىىىىال  جيد ا ائف أمىىىىىىىىىىىناً

 بالقنا أ راً وقىىىىىىىىىىتال  واألعادي عاث فىىيهم

 ض هبم خيال ورجىىال  جبىىىىىيوش ترجف األر

 ن حبث الركض  هىال  وعتاق ترتك احلىىىىىىىىىىز

 كمال ب  اً وعقىىىىىىىىىال  ان رىىىىىىىربفوقها فتي

 يف اقتحام الرو  جهال  وأعدوا لخعىىىىىىىىىىادي

 ىىجاء عزما مشمعىىىال  يف محى من كان للهيىىىى

 د العال قو  وفعىىىىىىىىال  ابن بدرٍ خىىىري من شا

 ىىد من القوم األجىىىىىىال  جاء من حببوبة اجملىىىىىى

 ىىىىعان هوم الرو  جد   مىىىىىىىنفسه عند لقا اجل



 291 

 ىىدا على األب ال ظىال  وقتام احلرب ق دْمىىىىَىىىىىى

 أركمم ردا و قال  وتعاطى القىىىىىىوم بيضاً

 جاُل كلوهو حيمي  دا  فهو حيمي من تىىىىىىىىىىىىر

 نىىاوأعلى الناس فضال  هآبن بدرٍ هامُرجىىىىىىىاىىىىىا

 يف  را النجم ا تقال  بك جمد امللك عىىىىىالٍ

 هرام األعىىىىىىىىىداءَ  ُ   زادك او  رتقىىىىىىىىىىىاءً

 من عليه او  ىىىىىىىلََّى    و ىىىىىىىىىالة او تغشى 

**** 

 وقال ددره : 

 ورهاضا للحي طابم ظال   وضا  شيحاجاد وبل الغمام 

 ىىىىىىىىىىىىىتخ فرتا نورَ نورهِ هىىىى  هلبس األرض زهنة وابتهاجا

 مل أزل مكىىىىىثراً عليه السؤا    عداها احليا فلي ثىىىىما ربخلٌ

 تىىىىىىتهادا من النعيم  ختيا   تسح  الغيد يف رباه  هىىو 

 واعتدا  أخجل الغصن قامةً  ورشيق القىىىىىوام ما ماس    



 292 

 حنوه   ا مال ما  تائىىىىىىىىىىىىىقا  ماتثنى    ثىىىىىىىىىىنا كل قل  

 بلحاظ ترهش منها النىىىىىىىبا    اد قليب ملا تصدا لقىىتلي

 وأ ارت آناء ليلي طِىىىىىىوا   لوعيت يف هواه أ كم ارامي

 فاض وادي عقيق دمعي و ا   كلما    بىىىىىىىىارق من زرودٍ

  نة للهوا و ربي ا تحا   فبحدٍ فىىىىىرضٌ لسائل دمعي

 عن دموعي ت رُد عين اجلدا   يت قدهم ردهثي لسلم مقل

 هنر الدمخل من أطىىىال السؤا   راذو  ا ما   لم عن شر  

 من ربي  تعجىىرفا أم مال   ليم شعري طول اجلفا والتجين  

  اعناء هكابد األهىىىىىىىىىىىىوا   من لقل  هبيم  با رزهىىنا

 عين  رجتىىىىىىىا فنحوذ هقول   ووجديلََّ  ربي وزاد شوقي ك 

 هكىىىىىلا هكىىىىىلا و   فال   كُلُّ من  اب بالصبابة جسما

 من ربي  فاق احلسان مجا    آه من ذ برشف  لسال ثغرٍ 

 وافتحىىىىىىىىىىارا حبسنه ود    ورُسناً راز رِقِّي    راز تيهاً 

  وهو باحلسن واجلمال تعىىىا  أرخصم يف هواه نفسي ولٍمَ    
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 وازاني باللحى منه وَ ا   كلما رمم منه و ال جتناى

 ومن العا أ هماً ونصىىىىىىا   ومن الق د  هزا حنويَ رُ ىىىىىىاً 

 واحلشا  اب لوعةً واشتعا   عا ذ  ال  ائل من دموعي 

 وزفريي من رسرتي هىىىتواىل  ما تراني أكابد اهلم دأبىىىىىىىىىاً

 بالتسلي عن اهلوا قلم       هرضىو قيل فلواهلوا ملهيب 

     ا     ِىىىىىىمل أرا العاشق   تلمين عدتك رىىىىاذ فإني 

 انتقا  عنها ذ ماعشم   أر   نة العشق هكلا هاخليلي

 عُمرٌ من نداه واجلىىىىىىىود ما   أبداً   أردها أوهقىىىىىىىىىىىىىىىىولوا

 تعا  ىىد اللي يف مسا العال قد   أخواجملىى املليك الشهم ابن بدرٍ

 واملناها دىىىىىىىىىىىىىىينه والشما   ماجداً لزم األمانيَ مىىىىىىىىىىىنه  

 والع اها من رارتيه  جا   فاملناها من  يفهِ  ائىىىىىالت

 كل  ي راجة حيث الررا   و ليه من كل فىىىىىىىىىىجٍ عميق

 فوق ما أملوه عِىىىىىىىىىىزاً وما    ىىىىىىىىىىىىيلواما أتاه الوفود    أنى

 فتسامى على النجوم وطىا   جعل اجملىىد يف أعَىىىىىىىز   لٍ
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 بعد ما أعمل الرما  ال وا   باملواضي قهراً أ ل األعادي

 وارتقاءً و ؤدداً لن هُىىىىىىىنا     فهو أعلى امللوك قدراً وجمداً

 ليس هقري الوعود منه م ا   وفىىىىىىىىىىىىاءً هتبخل القول بالفعال

 نون  نسان عينها  جِىىىىىىدا   فهو  كليل تاج رأس املعىىىىاذ

 جنمُ علمٍ أنواره تىىىىىىىىىىىىىىىىتخ   طود علمٍ  هعىىىىىىىىىىىرتهه نزوق

 ايث جودٍ   ا أنال النىىىىىوا   ليث ااب ماض العزدة شهمٌ 

 ليس خيشى من ههتدهه ضال   هىىىىىىىىىىداً وضياءٌأبلجٌ رأهه 

 فقم واو يف عُالك الرجىا   فضالهآبن بدرٍ ها أورد الناس 

 وعُلواً وهىىىىىىىىىىىىىمةً وارتما   أنم فرد الزمان فحراً وجمدا

 من معانيك   ا أرادوا جمىا   عجز الناس أن هقولوا ببعض

 ولساني شكا العيا والكىال    عجزٌنال فكري من دون و فك 

 واطم نم فيا لتلك خىىىىىال   و ليك انتهم  فات املعاذ

 ماءها السلسل القرا  الز    خصك او با الفة فاشرب

 ليلوقوا من الوبال النكىىىىىىىا   األعادي وا ق من مُر ها طغاة 
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 واري للحلق ملجاءً وظال   وابق وا لم على  ر اللياذ

 مآنربت  علة وأمام رئىىىىا   و الة على املشفخل طىىىىىىىىىه

 ماجرا الرهح دنة أوشىىىما   وعلى اآلل والصحابة مجعاً

*** 

 وقال ددره : 

 عُتىىىىباً على   ٍ كئي  ما ال  هامن على قرب املنازل أر ال

  أتظن قلىىىىىىىىىىىىيب عن هواك لو  وهقىىىىول ربخل الود قد أورشته

 ورميتين عن قىىىىوس هجرك أو   أنم اللي أفردتىىىىىىين بصبابيت

  بل الرشاد مىىىُىىىىىروعا متبلبال  فبقيم فيك مُدلىاىىهاً   أهتدي

  ني شربم هواك رارىىاً  لسال  قسما بعقد الود    هىىو ثابم

 ودمي وحلمي مل هغىىىىىىادر مفصال   فهواك مين  ائرٌ يف أعظىىىىىمي

 والشحر   أختار فيها منىىىىىىىىز   لو ك مايف الناس عقلي  اهىىل

 وعصيم فيك لوائمي والعىُىىىىلُّ   ها من روا رِقِّي بدهخل جىىىماله

 موىلً فمرني ما أردت لك الىىىىىو     أ عى على بصري  ليك وأنم ذ  
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 هلهلم شعري يف الىىىهوا متغز   لو ك ماهجر الكرا طريف و 

 كان العلول على مالمي عىىىىىىوّ   و  ما ألف الضنى جسمي  لو ك

 جيد السلوا  ىل فؤادي مدخىىىىىىىال  تاو   أ ىىىىىغي  ىل واشٍ و 

 مسعي أخف فَ علله أم ثىىقىىىىىىىىال  كال و هصغى لقىىىىىىىىىىىىىول مفند

 ىد وأرا عدول الدمخل عين أعىىى  شاهدأعدل وحنول جسمي فيك 

 ولبسم ثوب خالعيت با املىىىىال  جلباب احليالِمَ   وفيك خلعم 

 وشرعم فيه للحالعة منىىىىىىهال  وان الصبابة  ُنةًىوأقمم دهىىىى

 من فيه تفصيل ا امد أجىىىىىمال  هانزهة األبصار واأل رار هىىىىىىىا

 ىىىىىىىىىىالوق عتين فبقيم فيك مبها  رىىىىىريتين أ هلتىىين وو لتىىىين

 أهل الغرام فلسم أوىل من تىىىىال  فلئن تلوت العاشقا وكنم من 

 خرباً  حيحا بالدمو  مسلسال   واهلواخل من ردهثي قدهم وجدي 

 وشررته لك جممال ومفصىىىىىىىىال  أوضحته قدها ملهيب يف احل  

 ىىىىىىىىىىىام  بهلالأهامه با األنىىىىىىىىىىى  من مل ههلبه الىىىىىىىىهوا مرت به 

 والبدر وجها واألقا ُ مُقبىىىىىىىىىىى ال  رشاقة الغصونأفدي اللي فاق 
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 عالوشفاهة اللعسا ركم مِسكاً   وَجَناتُه رقم رىىىىىياً واضارة 

 قليب من األحلىىىىاظ  هما مر ال   ىل  رمى األزجعن قوس راجبه 

 أ ابم مقتىىىىىىىالماخالسم      كيف السالمة من لوارظه اليت

 جار ابن بدرٍ  ي املهابة والعُىىىال  أو مادرا  اجي اللحاظ ب نين

 ذ عصمة وكفى به ذ معىىىىىىىقال  هل أختشي ب  ا وعز جنابه

 السماك األعز  ولقد مسى فعىىال  عُمر اللي هبر الربهة جمىىىىىىىىىدهُ  

 ىىىىىىىىىىىىىىىىابة وتفضالوترفعا ومهىىى  كرما و قداما وعىىىىىزما وا عا

 ضمن اإللىىىىىىىىىىىىه لنصره وتكىىفال   داملكٌ   ا قاد اجليوش  ىل العِ

  ة  ن تكرم أوتقىىىىىىىىىدم جحفال  ايث وليث يف السمارة واحلما 

 وكلا املناها  ن تقىىىىىىىىىىلد منصال  فهىىجتري الع اها من رواج  ك

 كي ه مئن جبوده من أقىىىىىىىىىىىىبال  بشاشةمتهلال هلقى الوفىىىىىىىىود 

 فيغيث أرملة وهنعش أرمىىىىىىىىىىال  قد أشربم ماء املىىرءوة نفسه

 فربا السرا منها اجلسوم وأهز   ررلم  ليه  وو احلوائج بىىُىىزا  

 والليل  بوك الدُّجنَةِ ألىىىىىىىىىىىىيال     ق عوا  ليه يف القىىىفار  با باً
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 مستمنح    روا ما أمىىىىىىىاىىىىىال    أناخوا يف رِمىً ما أماىىىىهُ  رتى

 ىىوفاد دهشا مقبال متهىىىىىىىىىىىىىىلال  الكف بالىى وافوا طليق الوجه مسح

 رقاه يف اجملد ا ل األطىىىىىىىىىىىىىو   هامن رباه او ملكا أالىىىىىىىبًا

 دهرٌ ت نمر أو ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل أ ال    هاخري من ندعوه هاعُمىىىىىىىىرٌ   ا

 ىىجيل هامن بالفحىىىىىىىىىىىار تسربال  التبىله هامن له الفحر األثيل ومن 

 أوطاهنم ونفا ال غاة وزلىىىىىىىىىىىز   ها من بدولته اطم ن الناس يف 

 من نقعة طرف الغزالة ك حىىىىاىىىىال  بددت مشل املاردهن جبحىىىىفل

 شبه العرائس يف املالبس جتىىتلى  ا يل خترج من خالل عجاجةف

 أ د العرهن   ا كميٌ هىىىىىىىىىىرو   جتري بفتيان النىىىىىىىىىىىزال ك هنم 

 كل النواري فادهلمم قس ىىىىال  رفعم  نابكها على الفر ان من 

 ثبم اجلنان من الضيارم أبسىىىال  وعساكر تنثال رول مهىىىىىىلب

 فيها احلتوف  ىل املنارر والكىىال  م   ا محلوا البىىىنادق أر لواقو

 وكلا من الشوفات شوفات العال  كل فضيلةفمن اللخائر  خىىىىر 

 هوم الكرههة أوضحم ما أشكال  وكللك األروام عوج ظىىباءهم 
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 ضغن رساه ألل من رسو ال ال  علىمن كل  ي رقد طوا كشحا 

 رتف اجلماجم والغال م وال ال  ىىىىىىىىىىفهم  كاأل د رومياهتم ب كىى

 رأهات جمدك فاعجلن و هىىىىىىىىال  والنصر دأباً هآبن بدرٍ تابىىىىىىىىخل

 أعقاهبم ملا رأوك مكلىىىىىىىىىىىىىىىىىىال   علىشاهم وجود القوم قد نكصوا 

 ملك أباد  وي العىىىىىىىىناء ونكال  فتمزقوا أهدي  با رييم من 

 بيضا مش بة املتون و بىىىىىىاىىىىىال  أبكار املعاذ يف الواىىا أمهرت

 بلل الىىىىىىىىهبات فكم أنال وخو    ها أهها امللك اللي عاداتىىىىىىىىىىىه

 قدم وثقف باملهند أخ ىىىىىىىىىىىال  ولكم أقال عثار من زلم بىىىىه 

  متفضىىىالورفعم ش ني يف املال  أنم اللي قربتين ومنحتىىىىىىىىين

 مين لغريك زُف أبكاري فىىىىىىىىىىال  راشاك أن تنسى فتاك و ن هرم

 كفوءٌ للا اإلنشاء اريك مفضىىىال  ه باه ذ ال بخل األبيُ ومن تىىىرا 

 حييى هبا وامخ له منك الىىىىىىىد   أنا ارس جودك فافتقده بلحظة

 ه على  واك معوا بعد اإللىىىىىىىىىىى  أجدولقد أطلم اإللتفات فلم 

 من خصه رب العباد وفضىىىىىىال  ثم الصالة على النيب  ىىىىىىىىمد
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 وله  ىل كل الىىىىىىىىىىىىىىىىربهة أر ال  هو  فوة الباري وخامت ر له

 أو اكر   كر اإللىىىىىىىىىىىىىىىىىىه وهلال   لى عليه او ما ه  الصبا

  يُّ روامسا ت وي الفال رت امل  واآلل واأل حاب واألتبا  ما

**** 

   وقال ددره :           

 فإن ترهُ عد  فلم أرهُ عىىىىىىىىىىد   والعل  اللومعلوذ د  التفنيد و

 خليٌ وقل  فارق الل  والعقىىال  اهلوافماهستوي القلبان قل  عن 

 مدامعه من وجده ختجل الوبىىىال  عاشقاوليس من اإلنصاف عللك 

  هال اهلواأرا كل  ع  يف طرهق   وش ني  بليم فإنىىىىىين   فدعين

 العل رأهم  واب الرأي يف تركك   اهلوا فلو  قم ما اق ا بون يف 

 وكم محلوا يف جور عشقهمُ ثقىال  عنامساكا أهل العشق كم كابدوا 

 ف عينهم قررى وأكبادهم تغىىىلى  مدمخلوكم جرروا الوجنات من رر 

 موهلة با الورا مل تىىىىىىىىىىزل ثكال  منحىىىولة ونفو هموأجسامهم 

 فؤادي به من كل شغل ملي شغال  اللي املربخللك ا ري عرج بي على 
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 بغرته قلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيب وألبسين      بى الليلعلي أرا ا شف األان 

 ىولََّ   اجهشم وأرشائي تلوب   ومن أ نى أن أراه و ن بىىىىىىىىدا

 فلم أ ت خل أهال و هال و مهال  لقد هبته خوفا عليا من اجلفا

 فلسم ترا با احلسان له شكال  واحلياروا احلسن واإلد ل والغنج 

 وهقصدني بالصد  ن رام ذ قتال    ا رام حيييين تعرض با ىىىىىماً 

 ترفق لص  مل ه ق للهوا محىىال  ر وذ  ليه قل له  ن لقيىىىىىىىىته

 وبات بنىىىريان األ ى قلبه هصلى   ا    برق أطلق الدمخل طرفه 

 أفوز بلقياه و ن أكىىىىىىىىىىىىثر امل ال  فإن رَقََّ ذ نلم املنى ورجوت أن 

 فقد فاز باآلمال من أررز الو ال  و ن زارني فليهنين طول عيشيت

 بتسوهف آمال نواهضها كسىىىىىىال  أ  كم أمين النفس  دراك مانوت

 مخت هلا مل تشف من ررها اِال  وأمال هلا ك س التمين وكلمىىىىىىا

 من العامل األدنى  ىل العامل األعلى  فياقل  د  ما هفيدك وارلىل

 تكن كاليت بعد القوا نقضم از   و  تتبخل أمراً هرهبك يف الىىىىهوا 

 جالوعول على  ي العرش  بحانه   فشمر تنل عزاً هرقيك للعىىىىىال
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 هقينا من اآلفات مادَقََّ أوجىىىىىىال  تو ل  ليه بالنيب  ىىىىىىىىىىىىىىىىىمد

 الفضالبدولة من أ دا املواه  و  وحير نا من كل طاغ معىىىىىاند

 بصارمه اإل الم قد عز وا تعلى  خليفتنا ليث الشرا عُمر اللي

 ر العد إلعالء دهن املص فى هنش   ومل هزلمحى روزة الدهن احلنيف 

 مناقبه با الورا أبداً تتىىىىىىىىىىىىلى  له اجملد والفحر الصميم ومل تزل

 بقي هىل ترا فيهم له أبداً مثىىال   ومن ت مل ملوك األرض  ن مضى 

 وجودا و قداما ومنصبه أعىىىىلى   و ؤدداهفوق ملوك األرض جمدا 

 شرفهم أ ىىىىىالوأطوهلم باعا وأ  أعزهمُ جارا وأمنعهم رىِىىىىمىً

 وأ دقهم قو  وأمحدهم فعىىىىال  وأرفعهم قدرا وأكرمهم هىىىىىىىىداً

 وأو عهم رلما وأرجحهم عقال  وأكثرهم جودا وأازرهم نداً

 وأ رعهم ع فا وأضفاهم ظال  وأ بقهم جمدا  ىل كل ااهىىىىىىة

 وأبل  من خط البيان ومن أمىىال  وأقرهبم عفوا وأبعدهم مىىداً 

 والسهالتشق على بعد املدا احلزن   امل اها لسوره وأكرم من لدا
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 6  ا مانربت يف الدو لسبها  عال   القرا معقودةطِوال ا  ى من كل 

 ومن بلبان املكرمات الي طفال    ىل منبخل ا ريات واجلود والندا

 لىاىفلله كم من كربة عنهُم جىىىىىىىى   ىل عُمر لدوا الوفود نياقىىىىهم  

 توخى العال رتى روا الفر  واأل ال    ا ن  هو الغيث  ن أع ى هو الليث

 كرهم رليم  هعاجىىىىىىىىىىل من ز    أتى من لبان اجملد من خري عنصر 

 ألفحمه ن قا وأعجزه نقىىىىىىىىىىىىىال  ولو أن  حيانا أتىىىىىىىاه مناظرا

 والبل  إلاضاء والقهر روا الفحر وا  لقد خصه الرمحن با لق اللي

 وطالعه بالسعد يف الشرف األعلى   فدولته بالنصر قام أ ا ىىىىىىها

 أهاهنمُ أ راً وأفناهمُ قىىتىىىىىىىىىىال    لباس مللةوقد ألبس األعدا  

 أ ار دماء البا لا له  قىىىىىال  أقام ردود او فيهم بصىىىىارم

 ل الداعي لفرض و  لىو ريع  فلو ه ما ارت بسفر ركىىائ 

 بدهعة رسن مالغىىىىىىىىىىريكم جتلى   ليك من الدر الثما خىىىىىرهدة

 ديد هبا رسن النظام فما أرلى    ربة ألفاظها بنم هومىىىىىىىىىىىىها  
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 تزهن القوايف ريث كان هلا أهال   ف نم هلا الكفؤ الكرهم اللي به 

 لى من عليه او  بحانه  لىع  وبعد  الة او ثم  المىىىىىىىىه

  لكنا به رقا طرهقىىىىىىىته املثلى   مد الىىىىىىىىهادي  ىل خري ملة

 لعل هبم ريب هلم جيمخل الشمىىىىال  كلاك على اآلل الكرام و حبه 

*** 

وقال ددره أهضا هبله القصىيدة الىيت جعلىها علىى رىروف               

 املعجم مرتبة : 

 ورشفم  لسل ثغىىىىره املعسو   ىىال  خليال : ألفم من امل ألفٌ

 متبلدا رلف الضنى مشغىىىىىىىو   حببه با الىىىورا : بقيم  اءٌىىىىب

 فاخرتته ذ منهجا و بىىىىىىىىىىىىيال    تىىىاءٌ :  كن يف فؤادي رىىىىبه 

 وهجرت فيه مفندا وعىىىىىىىلو   ثىىىىاء : ثنيم عن املالم أعنتين

 هلالك روري  ارما مسىىىىىىلو   جرد من فتور جفونه  واجليم :

  كان     هعيش  لىىىىىىىىىىىىىيال  واحلىىا : رالذ يف هواه تلددي

 فجرت دموعي يف ا دود  يو   وا ىىا : خليم  اله يف خىىده  
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 وهو اللي بعث الغىىىىىىرام ر و    وكيف  نم ملن هوهم والدال : دُ

   العشق مل ترني هناك  هىىىىىىو    يف اهلوا عزٌ فلوواللال:  ذ

 ورعى ق ينا باحلمى ورىىىىىىىلو   والىىرا : رعى او األبريق والنقا 

 أوماتراني رائراً مىىىىىىىىىىىىىىىىىلهو   والزاي: زاد  ىل الربو  لنىىىين

 ىىىىىىو أرعى النجوم طوالعا وأفىىىىى  والسا:  امرت اهلموم ومل أزل

  ههىىىىىىىىىىىىىتدون  ىل السلو  بيال  والشا : شرط العاشقا ب هنم

 و ربت  ربا يف هواه مجىىىىىيال  : نم عن الوشاة  بابيتوالصاد

 فضعفم أن احل  كان ثقىىىىىىىىيال  للهواوالضاد: ضاعفم ارتماذ 

 ىىىىىىىىىيالعن من أراه هسومين تللىى  وال ا : طباعي  تزال أبىىىىىية

 رتلم آي ثنائه ترتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيىال  من  ظفرت ب كرم الكرماءوالظا : 

 عُمر ابن بدر من روا التبجيال  والعا : عا اجملد بل  نساهنا 

 نلنا هبا اإلكىىىىىىىىىىىىىىىرام والتفضيال  والغا : ارته املباركة الىىىىىىىيت

 أرد له با امللوك مثىىىىىىىىىىىىىىىىىىيال  مارأا  : ف قسم  ادقا  ن والفىىا

 ومسا على كل امللوك طىىىىىىىىىىوهال    لىً: قر امللك وا تعال عُوالقاف
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 أو افه فرجعم عنه كلىىىىىىىىىيال  : كل لسان مدري عن ثناوالكاف

 ىىىىيال   لي ثناه بكرة وأ ىىىىىىىىىىىىىىىىى  والالم : لِمَ   وا الئق كلىىىىىىها

 عُمر ابن بدر كي تُعدا نبىىىىىىىىىىىيال    وا  دو : مل عن كل  وامليم

  ختتشي بؤ ا و تنكىىىىىىىىىىىىىىىيال  والنون : من يف أمن عز جنابه 

 ومبن تال القرآن والتىىىىىىىىىىىىىىىىىنزهال  والواو : واو العظيم قسامىىةً

 ميمونة بل زاده لجىىىىىىىىىىىىىىىىىيال  نا ن ابن بدر ارة يف دهىىىىىىىىىر

 تلق األمان وتبل  امل مىىىىىىىىىىىىىىىىو   واهلا : هو امللك املهاب فلل به

 ولك الىىىىىهناء فلقد بلغم السو    تعد عن تيميم وا خل  وره

 مبدحيه وهزهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدني تبجيال  واليىا : هعز نظام شعري رفعىة

 فلك اجمللِّي مل هكن جمىىىىىىىىىىىىىىهو   ا تسابقم اجلياد بالاىىىىةفىىإ 

 علراء ت ل  من عُالك قىىىىبو   و ليك من أبكار فكىىىىىري دُرةً 

 رتى لل التاج واإلكلىىىىىىىىىىىىىىىيال   ترتضي عقد الكواك  ملبسا

 شرفا وتلبس را دي تنكىىيال  هعلو بلكرك قدرها وهزهىىىىىدني

 ظال من امللك العزهز ظلىىىىىىىىىىىيال   زلم هااوث الورا متفيىىىىىىئاً 
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 من ليس هرب  للعىىىىىىىىىىىفاة كىىفيال  ترعى األنام وتكفل األهتام هىىىىىا

 ما شق رك ٌ فر حا أومىىىىىيال  ثم الصالة على النيب  ىىىىىىىىمد

 جيىىىىىىىىىر  هو عرب الصبا  حراً   واآلل واأل حاب واألتبا  ما

*** 

 وقال دد  السل ان عبد او بن عمر وهي من موشحاته البدهعة : 

 ه ال  ومدمخل يف ا دود هستبق  قل  كواه الزفري والقىىىلق

 000007ظيب رمان 

 ومزق القل  رمي أ همه

 وليس هلوي على متيمىىىه

 ال  مهىى  و  أرا الصرب عنه هتفىىق  هارشاي عليه لىىىىىرتق

 قليب جبور الغرام فيك بىىىُىىىىلي

 ورارب النوم يف الدجى مقلي

 كم  ا التجين هدهم ها أملي

                                                 
 بياض يف األصط  7
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 أ ال   لكنين   أراهم خلقىىىىىىىىوا  وعلذ أكثروا فال رزقوا

 تنهل من أدمعي مواطىىىىىىىىره

 قصدي لقاك وأنم راضره

 قد نلم بالبا ما أرىىا ره

 أم     يم شعري هواك هنمحقفل  لقيم ماعصبة الغرام لقوا

 أضنيم جسمي ومهجيت  قما

 ورمم  ربا على جفاك فما 

 ها أطي  الناس رهقة وفىىىىىىما

  جال  ومقليت بالدمىىىىىىىىو  تنفتق  قليب املعنى عليك خيتفق

 تصربي عنك ليس هنفعين

 كال وليس املالم هردعىىىىين

 و هزهل الشكا وهسمىىىىعين

 وَبىىىَىىال  وكفه بالنوال تىىىىىىىىىىىىندفق  ه الغدق   اللي عم جود

 أبي الغ ارهف جعفر وعمر
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 وجوده عم يف الورا وامر

 بسوره الرر  الوفود زمر 

  ن     لنجح ما أملوه واتفىىىىىىىقوا  رثوا امل اها  ليه وان لقوا

 قد شا  يف ا افقا  ؤدده

  لك الفحر فهو مفىىىىىىىىىىرده

 مبا روت هىىىىىده  جيود فضال

 فضال  دينه بالع اء من ىىىىىىىىىىلق  قد زان خلقا وزانه ا لق

 هابن امللوك األفاضل النجبا

 هامن أهان اللجا واللهبا 

 قد أفصحم عن  فاتك ا  با

 عىىد   فتقم بالسيف كلما رتقوا  وفتية بالفساد قد مرقوا

**** 

 وقال متغز  رمحه او : 

 بعشقه رق طبعي رقة الغىىىىىىىىىزلِ  ىىىىىىىن أزال النوم عن مُقليهوا األا
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 فر  البشام وهشجيين على ال ىىلل  ههيج وجدي   ا انى احلىىىمام على 

 دشي اهلوهنا كمثل الشارب الثمل  بدر على خىىىىىوط بان يف ربى كفل

 بالكىىىىىحلو ن رنا أخجل الغز ن     ا بدا أدهش األقمىىىىىىىىىىىار طلعته

 را ٌ هعل مباء املىىىىىىىىىىىىىىزن والعسل  ك منا ثغره بعد الكىىىىىىىىىىىىىىرا  حراً

 وزانه شن  ه ىىىىىىىىىفي لظى الغلل  جيري على لىىىىىىىىىىىؤلوءٍ رقم منابته 

 ماهىىىىىىىىربئ الدنف املشتاق بالقبل   ويف مراشفه اللعسا لراشىىىىىىىىىىىىىىىىىفه

 خيتال با  فا  البىىىىيض واأل ل  عمٌ يف محى قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوم قساورةٌمُن

  ا أعاني فجرري اري مندمىىىىىىل  شط املزار به عين فىىىىىىلبم أ ىً

    مشلنا يف اتصال اري منفصىىىىل  رعى اإلله أوهقاتىىىىا ظفرت بىىىىىىىىىىىها  

 مشس الو ال هبا يف دارة احلمىىل  ىىىددهاوكل هوم لنا عيٌد جتىىىىىىىىىىىىىىىىى

 هصد عين ومل هىُملل ومل هىىىىىىىَىىىىىىىمِلِ  ومن أر  على رس   قرتاريَ مل

 بقربه وهو عندي ااهة األمىىىىىىىىىىل   ما كان أطي  أهامي وهبجىىىىىىىىىىىىتها  

 جلىىىىىىىىىللبكل ماهرتضي يف ااهة ا  هصد ريناً وهرضى تارةً وأنىىىىىىىىىىىىىا  

 فال رف يف أرقٍ والقل  يف شغل   فليم شعريَ هل هدنو الىىىىمزار به 
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 تعلال باللىىىىىىىىىىىقا والقل  يف وجل    ا رأته عيونٌ قىىىىىىَىىىىىىىىىىرا ناظرهىىا  

**** 

 وقال دد  الس ان عمر بن بدر :         

 ه لْ عم  مساكا له عندما فما ا    ى الدمخل من عيين على ا د وا تهل  

 أناخم معا  او أورادث نىىىىىزلْ  وما اهنل  مساكا لشدة أزمىىىىىىىىىىىىةٍ

 وقليبَ قد أعيىىىىىىىىىته يف أمره احليل   ولكن ألمرٍ ما جفا جفين الكىىىىىرا  

 من احلور تزهو يف املالبس واحللل  أ اب رشاي ر  خود ك هنىىىىىىىىا 

 كئيباً أراعي النجم  ن بان أو أفل  الظىىىىىىىىىىىىىالم مُسهداًأبيمُ   ا جن 

 فلم هدر ماعشق املبا م والىىىمُقل   فمن مل هبم والنوم عنه مبعىىىىىىىىىىىىزل  

  حيتمل  ا الو ل بعد الصد واهلجر   و ني و ن طال اجلىىىىىىىىىفا اري آهسٍ

 آمالٍ متى وعسى وعىىىىىىل وتعليل   تقضى زماني با هىىىىىىىىىىمٍ ورسرة 

  وانتحلومن بات يف أ ر اهلوا  اب   أ عِدُ أنفا ي وأ ك  عىىىىىىربتي  

 تعود لنا وهناً بلىىىىىىىىىىىىىىلاتنا األول   أ  ليم شعري هل ليىىىىالٍ تقدمم

 مهفهفة األع اف مرجتة الكىىىىىفل   وأرظى بلات ا ال معسولة اللمىىا 
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 ا جلفمن خدها مشس الضحى تشكي   اب رُسناً وهبجىىىىة مبن فاقم األتر

 قضي  على اصن النقا ماد واعتدل    ا خ رت  شي اهلوهنا فإهنىىىىىىىىىا  

 و  الشمس ك ال عَزا خالقها وجل   وتبدو فليس البدر حيكي جىماهلا

 لبفاتر حلى زانه الغنج والكىىىىىىح  وتسل  أرباب العىىىىىىىقول   ا رنم 

 واللثم والقبل  شهي الرشق شني   وتبسم عن كاألقحىىىىىىىىىىىىىوان مؤشرٌ

 مىمنىىىىىىىىىىىىىىعة با الصوارم واأل ل  منعمة يف اب ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة و يانةٍ

 وا لل ال يشوخامرني من عشقها   تعشعتها رتى قنعم حبىىىىىىىىىىىىىىىبها  

 شعور وعقلي ااب عينَ وارلىىل   ىىىىىرُّ ومامعي ك نيَ مسحورٌ أمىىىىىىىىىُىىى

 والغزلو  فهم بالتشبي  يف الشعر   ولو  هواها ماشجانيَ  ىىىىىىىىىاد ٌ  

   ا مل تساعدني على تركك العلل  فياعا ذ دعين فلسمَ بصىىىىىىاريب  

 واجلىىىىىىبل  *ود  طلال با ا دهة   فساعد و امرني برتدهد  كرهىىىىىا

 هليفاء يف  وداء قليب هلا  ىىىىىىىل    بلكرها ف هدهم الرشد مسعي نوش

 وآرامها ختتال يف احللي واحللىىىىىىىىل   رعى او أهاما بوعساء رامىىىىىىىىىىىىةٍ

                                                 
 موضع أومكان معروف  ذية لعل اخل *
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 وريي احليا تلك املالع  وال لل  و قياً هلاتيك الربو  وأهلىىىىىىىىىىىىىىها  

 هنيئاً مرهئاً واكىىف العَىىىىىلِّ والنهلِ    ٍوأريا رباها  َي   بعىىىىىىد  ي

 مبنهرٍ هامٍ هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتون له زجل  فيعش  مرعاها وخيص  مَحلُىىىها  

 ك ن على األاصان منها عقود ظل   هتوج هامات الرُبى ب  كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلِةٍ  

 م هليبته الىىىىىىىىىىدولبدولة من دان  تزهد ابتهاجا مثلما ابتهج الىىىىىىىىورا

 وأ رعهم ع فا على كل  ي وجل  أجل ملوك األرض قىىىىدراً ومنتمىً 

 ف كرم مبلك جىىىىىىىىىىوده للورا مشل  هو األكرم الفياض منبخل جىىىىىىىىىىىىىوده  

 فما خاب  عياً من  ىل بابه و ل  مبجتمخل ا ريات واجلود والوفىىىىىىىىىىىا

 قالهص وفداً ررلوها على وجىىل  السبا   بالسرا فلو ه مات ىىىوا

 منيخل احلمى واجلار  ي جندةٍ ب ل   ىل ماجد  امي اللرا أيُ ماجد 

 فسؤدده عالٍ وأموالىىىىىىىىىىىىىىىه  ل  ررهص على كس  ا امد والثىىنا 

 ففاق املياما اجلحاجحىىىىة األول  هو األرو  الندب األار اللي مسا

 براعة رلمٍ  خيال ىىىىىىىىىىىىىىها فشل    اجل ش األبيُ اللي لىىىىىههو الثاق

 مضيئ  ناه ليس هنحسه زُرىىىل  ف العه بالسعد يف شرف العىىىىىىىىال
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 تغنى به الركبان من ااب أوقفىىىل   وعم نداه كل دانٍ ونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاز 

 قصد وهىىىىىىىىىىىلا له أمل فهلا له   ترا الناس أجنا اً بعقوة جىىىىىىوده

 فيع ي بال منٍ وهسدي بال ملىىىىىل   و ن كىىىىىىىىىىىثروا فاجلود أكىىثر عنده 

 من املالء الضحم األجل أو األقل  كللك كل الناس تقصد بابىىىىىىىىىىىىىىه

 تسامم  ىل أوج الفراقد واحلمىىىل  له شرف با امللوك ومىىىىىىىىىىىىىىىىىىيزةٌ

 ففي كل قل  من  بته  ىىىىىىىىىىىل    اهبه  ارت بشرقٍ ومغىىىىىىىىربٍمو

 وهدعو له با ري من مل هك اتصىىىل  فيشتاقه من كان هسمخل  ىىىىىىىىىىىىيته

 وهضحي عزهزاً را هقصده األ ل  و رسانه هلقى العىىىىىىدهم به الغىىنى

 به اإل الم قد عز وا تقلوها من   أ  هابن بدر ها أخا اجملد والعىىىىىىال

     ىل الباري تضر  وابتىىىىىىىىهل  ت مل رعاك او مدرة شاعىىىىىىىىىىىرٍ

 ددكمُ يف فسحة العمر واألجىىىىىىل   وهس ل رب العرش جل جىىىىىىىىىالله

 ب ول بقاكىىىىىىىىىىىم أهها امللك األجل   وهىمتعنا واملسلمىىىىىىىىىىىىىىىىىا مجيعهم 

 املللعلى املص فى معلي اهلدا نا خ    لى  لىىىىىىىهي دائم الدهر  رمداً و

 وما  حا وبل املزن يف األرض وا تهل    عليه  ىىىىىىىىىىىىىىىالة او ما   بارق
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*** 

 وقال ددره : 

 وأعد  داه مبسمعي  ت تىىىىىىىىىلِ  عنىىىىىىىىعن ردهثهم لديَََّ و لسل

 بل كل عىىىىىىىىىرقٍ نابض يف مفصل  مسامعا فجوارري تصغي  ليك 

 وهو العىىىىىىىىىىالج لكل داءٍ معضل  خاطري الصدا عنوردهثهم جيلو 

 مابىىىا ضال املنحنى واأل حل  و أهاما تقضم باحلىىىىىىىىىىِىىىىىىىمى  

 من كل اانىىىىىىىىىية تزهن هبا احللي  تلك املنازل ملع  الغىىيد الدُّمى 

 تسيب العىىقول بغنج طرف أكحل  السناة نواعسٌ أرىىىىىىداقها لعسا

 ملعضعىىىىىىىىىىىىىىض وخممش ومقبل  تزهو ردائق روض وردخدودها 

  لبم  ُلىو ي يف اهلوا وجتملي   ومبهجيت مياادة األع ىىىىىىىىاف قد

 مشس بدت يف جنح ليلٍ ألىىىىىىيلِ  فك هنا وأثيث فارم شعرهىىىىىىىا  

 قيد التقي النا ك املتبىىىىىىىىىىىىىتل    غ اإللىىىىىىىىىىىىىىىه مجاهلا وقوامها   ا

 ترنوا   ا التفتم مبقىىىىىىىىلة عي ل  خود خدجلىىىىىىىىىىىىة ردا  كاع ٌ

 من حلظها املتغىىىىىىىىىىىنج املتكسل  تص اد ربات القىىىىىلوب ب  همٍ 
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 ختتال تيهاً يف املدار  واحلىىىىىىىىلي  ىنى  مل أنَس    ألفيتها باملنحىىىىىىىىىىى

 رام احلسود والرقي  مبعىىىىىىىزل  يف ليلة مسح الزمان هبا عىىىىىىىىىلى  

 عنها  لوت  بابيت وتبلبىىىىىىىىلي  أخلت تعاتبين وتزعم أنىىىىىىىىىىىىين

 فيها أطلم من القرهض تغىىىىىىزذ  ف جبتها قسما ب لعتك الىىىىىىىىىيت

 باقٍ و  أ غي لقول العُىىىىىىىىىىلََّل    ني على عهد الوداد ورفىىىىىىظه 

 ومدامعي كالعارض املتهىىىىىىىىىىىلل  لِمَ   ومشلي يف هواك مُىىىىىىىىىبَددٌ

 وملا شجى قليب  جو  البلىىىىىبل  لو ك مل أر  الكواك   اهىىىىىىىراً

 ابة قد بىىىىلي وكفاك جسم بالصب  وحنول جسمي فيك أعدل شاهد

 هكفي فما محلم بعض لىىىىىملي  هاهله رفىىىىىىىىىقاً بصبك بعض  ا

 عاذ اجلناب املستغاث أبي علي   يف محى  فإني ن رمم  فك دمي 

 كهف الضيوف مال  كل مؤمىىىىل   عمر ابن بدرٍ  ي املكارم والندا

 هَىىىىىىىىىىل  وأعز رفظا للجياد الصُّ  أعال ملوك األرض جمداً با خىىىىا

 مرتفعا فوق السماك األعىىىىىىىىىىزل  من شاد للعلياء بيىىىىىىىىىىتىاً شاخماً

 رر  اجلناب مُررِ ٍ بالىىىىىنُىزالِ    بىحرٌ تدفق باملواه  مَُّىىىىىىىىىىىىىدّهُ
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 نيل املنى لل ىىىىىىىىىارق املستعجل  فحِماهُ منتجخل الوفود وعىىىىىىىىىىنده  

 يف ظل  ؤدده العرهض األطىىىىىول  ألنام بغب ة و ىىىىىىىيانةأضحى ا

 كل اجلهات بسعد جىىىىىىدٍ معتلي   علىباهم به األرقاف وا تعلم 

 وعال هبمته  ىل الشرف العىىىىىىلي   ملك مسا فوق امللوك  ىىىىىىىىىىىىله  

 ىىىلُبىالِواألعوجية والرما  الىىىىىىىىىى  ومحى محا اإل الم بالبيض الظبى 

 بليوث ااب لم ظل القس ىىل  كم دوخم أرض األعادي خيله

 شبه تفرد باملكىىىىىىىىىىىىارم فا  ل  مايف ملوك األرض قاطىىىىىىىىىىىبة له 

 قلفم به حنو املقىىىىىىىىىام األفضل  كرم ارهزيٌ ورفعة هىىىىىىىىىىىىىىىىىىمة

 ىىىىىىىىىىىىىتدهاً    مل هس لفيجود مبىى  بلل اللجا أر  شيء عىىىىنده

 وعَدُواه لم احلضيض األ فىىل  فعاله يف فلك السعادة طالىىىىىىىىىىخلٌ

 مل حيصِ أهسرها رساب اجلمىىىل   ها أهها امللك اللي وهىىىىىىىىىىىىىىباته

 رفعم  ليك وأنم نعم اجملتىىىىىلي  جاءتك من نظم القرهض خرهىىدة

 ومسم به فوق السماك األعىىزل   ىىىىبة بلغم بنشر ثناك أشرف رت

 الصادق املدثر الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمزمل  ثم الصالة على النيب  ىىىىىىىىىىىىىمد
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 مىىىدت  ىل الباري هىىىىىد املتو ل   واآلل واأل حاب واألتبا  مىىىىىىا

**** 

   وقال ددره :            

 ِ واجلللواانم زمان الرضى باألنس    شاهد جىمال ا ىىياا ااهة األملِ

 نورٌ ومشس اهلنا يف دارة احل مىىىلِ   ف الخل السعد يف اآلفاق    لىىىىىه  

 ختتال يف روض أنسٍ مزهر خضل  وأقبلم هبجة األهام يف رُىىىىىىىىىىل لٍ

 فقر عيناً وط  نفسا بال وجىىل  طاب الو ال مبن طاب الزمان به

   ملي فهووالك س من مخرة الرارات   شمل جمتمىىىىىىخلٌ فما ألل اهلوا وال

  ِرف الكميم و تص ِ  ىل العلل  فيانددي على رام العىىلول أدر

 عن النواظر منل األعصىىر األول   بكرٌ معتقة يف دَنىىىىىى ىىىىىها رجبم 

 ختتال يف رسنها كالشارب الثمل   فا تجلها من رريم الدل  ي هيف

 ومشلنا يف اتصال اىىىىىري منفصل  ا و واس اهلموم هباترمي شياط

 ووجهها مبسرات القلوب جىىىىلي  فاانم زمانك واألهام مقىىىىىىىىىىىىبلة

 رقا ففيه ردهث واضح السبل  مانعمة ظىىىىىهرت      ا شكرت 
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   وماتقيد بالشكران  هىىىىىىىىىىىىىىىىزل  والشكر  ظهار ما مَنا اإللىىىىىه به 

 فضال ودولته فاقم على الدول   يف ظل من امر اإل الم نائىىىىىىىله  

 لفحره رت ٌ فاقم على زُرىىىىىىلِ  أبي عليٍ شجا  الدهن من رفعم 

 جودٍ ورلمٍ و قىىىىىىىىىدام بال فشل   ني م بسؤدده بيض الفعائل مىىن 

 ىىىىىىىىىىلل  واختاره ملة من أكرم املىى  أفدهه من ملك أجرا الندا كرماً 

  امٍ رري  الفنا بالوفد والنىىزل   عاذ اجلناب طوهل البا  يف شرفٍ

 فهم على ثقة من مبل  األمىىىىىىىىىىل    بسوره دم العافون راجىىىىىىىتهم 

 حيثحثون كرام ا يل واإلبىىىىىىىىىىىل  أما تراهم أتوا من كل نارىىىىىىىىىية 

 رتى أ ابوا ظهور البىُىىىىزال اللمل   ىة جتشموا يف الزباري كل هوجلىى

 ىىبو  النجا  وملج  ا ائف الوجل   وهنىىرتى أنيحم لدا حبر السما  

  واأل لماضي العزدة مروي البيض    هل الشمائل مرفو  السنا عُمرٌ

 رو ٌ وخامرهم طيش من الفشل   ثبم اجل نان   ا األب ال رُفا هبم 

 شم األنوف بناة اجملد وال ىىىىىىىول   من مىىىىالءٍ  شهمٌ أبيٌ أشم األنف

 مهلب اري رعىىىىىىىىدهد و  وكل   وأهن مثل ابن بدر يف  ىىىىىىيادته
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  ارم الدهن با السهل واجلىىىىىىبل   لو ه ضا  محى اإل الم وانتهكم 

 خضلىى هتام يف ظل عيش ناعم   فاو هبقيه  خراً لخنىىىىىىىىىىام وللىىىى

 على شفيخل الرباها خىىىىىامت الر ل   ثم الصالة وأزكاها وأفضىىىىىىىىىىلها  

  مد من هدانا أوضح السىىىىىبل   شرفا لى اإلله على أعلى الورا 

 أهل التقى والنقا والعلم والعىىىمل   واآلل والصح  ثم التابعا هلىم 

**** 

   وقال ددره :            

 هثنيه تيه الصىبا كالشارب الثمىل   البان يف احللىىلِ بدا ديس كغصن

 هاروهتا  اكن يف بابل الىمىىىىىىقل  ويف لوارظه بالسحر ترجىىىىىىىىمة  

 رءآه طريف فؤادي عنه اري خلي   حبسنه قد  بى قليب العميد فمل

 وربه يف فؤادي اىىىىىىىىىىىري منتقل   ما مر    رال لل رف منىىىىىىىظره

 طربم هوما  ىل التشبي  والغزل   ه ما للََّ ذ نظم الىىىىقرهض و  لو

 و  ى مدمعي كالعارض اهل ل  و شجتين على األطالل  اجعة

 فإمنا تله  األو اب بالقىىىىىبىل   آهاً على قُىىىىىىىبلةٍ من دُر  مبسمه  
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 لىىىىلبا اجلوانح من وَجدٍ ومن ا  والرشف من  لسبيل الرهق هربد ما  

 فضال فيحييين قبل  نقضا أجلي  ما ضره لو بو ل منه ألفىىىىىىين  

 با الغىىىىىىىىىىىىىوهر وبا البان واألثل  رُعياً ألهام لىىىىىىىهوٍ باحلمى  لفم 

 ههمي مبنهىىىىىىىىمر مسحنفر زجل  وجاد مربعه امل نىىىىىىوس منسجم 

 ل ابن بدرٍ كل  ي أمىىىىل أريا نوا  هضحي به احلي خمضر التال  كما

 مال  كىىل  رهخ خائف وجىىىلِ  ملج  الورا عُمرٌ يف كل نائىىىىىىىبةٍ 

  رسانه قبل هلقاه على عجىىىىىىل  ما أمىىىاىىىهُ قا ىىىىىىىىىدٌ    وبادره 

 قاصٍ ودانٍ بال مَنٍّ  و م ىىىىىىىىىل    و يبه عم أرباب احلوائج مىىىىىىىن 

 على امللوك وزد فحراً على الدول   لك املنصور طىُىلْ شرفاً ها أهها امل

 وأنم مجعم شتى اجملد يف رجل  من  ا هدانيك يف علم ويف كىىىىرمٍ 

 بالفحر متزرُ باجملىىىىىىىىىىىد مشتمل  باجلود متصفٌ باحلىىىلم ملتحف

 خري الربهة من رافٍ ومنىىىىىىىتعل   ثم الصالة على املحتار من مضرٍ 

**** 

 وقال ددره : 
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 وررهق عن ضرام النار جلْ   اب قليب با  قم ووجل 

 شاخما  نىىىىىدك واهند اجلبل   لوعة لو خامرت  لولىىىىىقاً

 فر  فيىنان أثيث  ي خضل  وبنفسي ربة ا ىىىىىىال اليت

 فر  فينان أثيث  ي خضل  ربة ا ال كىىبدرٍ يف دجى 

 مل رمم قىليب ب  هام املقل  ىىىىليربة ا ال هواها قاتىىى

 تود  األرشاء والقل  ا بل   وهلا عينا مهىىىىاةٍ  ن رمم 

 كقضي  ماسَ لينا واعىىتدل  تيه الصبامن  امليادقدها 

 ماهلا واو يف الغىىىىىىىىيد مثل   هاهلا من عوهج ع ىىىىىبولة

 عبلة الدملج فعماء الكىىىىفل  بضة رود ل يف كشحها 

 مثقلٌ مزق ت رهز احللىىىىىىىىىىىل  اادة  شي اهلوهنا ردفهىىا

 طىىىىىىبه من  لسبيل وعسل  جيد املشتاق يف مبسمىىىىها

 ومنا وجدي هبا والصرب كل  ربها أضرم نريان اجلىىىىوا

 فوق خديَ جنيعاً مل تىىىىىىىىزل   ودموعي من هوا فاتنىيت 

 وف ولعىىىىىىىىىىلوعناء با    ومضى عمري هبا يف كلف
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 مستهام أ عفتين بالقىىىىىىىىىىبل    ليتها    علمم أني هبىىىىىىىا  

 زروة أرظى هبا قبل األجل   مهجيتفدهتا أو أبارم ذ 

 بفؤادي وارتياذ قد ب ىىىىىل  فاجلفا أ عر نريان األ ى

 افلة الواشي   ا الليل انسدل  ماعليها لو توافيين لىىىىىىدا

 فلقد  بم وأعيتين احلىىىىىىىيل    و يبي وأبرت وشفم  قم

 اري رشف الظلم عال وهنل  ليس ه في رر بلبال اجلوا 

  يل ارما من حلظها الساجي      جردتلسم أنسى باللوا 

 فدمي من اري جرم  ه ىىىل  كلمم قليب به قلم أرفقي 

 فيك قالم  بق السيف العلل  ودعي قتلي فؤادي  ادق

 أ وةٌ واو ماشاء فعىىىىىىىىىىىل    مضى ن ذ فيمن  قلم رسيب

 كم وكم ر  الغواني قد قتل  ما اهلوا والبا    هكىلا

 ولكم  ي خنىوة يف احل   ل   املقل دعجكم أ ريٍ يف هوا 

 اري أن الدمخل مل ه فِ الغلىىل  مل هزل هبكي أ ىً مىىما به 

 و ن كلََّبم  ل جتتن   مثا    تىىىىلم  ا  بوةٍ يف عشقه
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 الغزل نظم يفعن عتاب احل    عج بنا عن  ا فإني راجخلٌ 

 الب ل الليثمد   ل ان الورا   فحيار الشعر ما زهىىىىىىىىىنه  

 من مسا جمدا  ىل أعال القلل  عُمرٌ خري امللوك املنىىىىىىتقى

 شاده بالبيض والسمر األ ل  من بنى للفحر بيتا شاخما

 و فات اجملد فيه عن كمل  ىىىاا أرو ضيغم طلق ا يىى

 طالعا بالسعد يف برج احلمل  مل هزل بالنصر هعلو جنىىىىىمه

 جمده من ربه عىىىىىَىىىىىزا وجل  هكلا  زال هعىىىىىىىىلو دائما

 خري مدعوٍ   ا خ   نىىىزل  هابن بدرٍ هاشجا  الدهن ها

 ىىىها كل الدول دولة تعنو لىىىىىىى  أنم نعم امللتجى  زلم يف 

 هوم تنشق السما فيه أمىىىىىىىل   و الة او تغشى من لنىىا

 منقل األمة يف هوم الوجىىىىىىىىىل  اهلداامحد الداعي  ىل  بل 

 قوموا يف نبعة الدهن املىىىىىىىىىيل      األوىلوكلاك الصح  واآلل 

*** 

 وقال ددره أهضا : 
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 وبح بعشقك ما املشتاق مثل خلي  للِىىىالع ل من هوهم و تص   ىل 

 أرشائه كمداً من  عج الغىىىىىىىىىىىىلل   رشيم فكيف هصغى  ىل العلال من

 عيين و وكفم باملدمخل اهل ىىىىىىىىىىىل  نفسي الىفىىىىىىىداء ملن لو ه ما هرت

 ىىلمبهجيت  عبات البان واألثىىىىىىىىىىىىىى  و هوهم  با جنىىىىىىىىىىىىدٍ و لعبم

 أخفيه من  ارر األجفان واملقىىىىىل   و تغزلم يف شعري وحبم بىىىىىىىىىما

 دعوا مالمي فما للعىىىىىىىىىىىىىىا لا وذ   قل للعىىىىىىىىىىوا ل  ني لسم أمسعكم 

 عا الرقي  فبادره على عجىىىىىىىىل  و ن ظفرت مبن هتوا وقد هجعم

 ألىىىىىىىىىلُ من السلسال والعسلراراً   و ف من  لسبيل الرهق من فمه

 هد ا   هبا قد فاز باألمىىىىىىىىىىىىىىىل  فهله جنة العشاق  ن ظىىىىىىىىىىىىفرت

 لثم الشفاهِ ومص الرهق والقُىىىىىىىىىىىىبل     احلبي  ويف و لف طي  العيش يف 

 ىىىىىىىىىىل  ااب الرقي  وبد الىىىتِم  مل هفى  و للات و ل بالكثي  وقىىىىىىىىىد

 خريا وعما جىىىىىىىىرا ها ا   تسل  ظفرت فيه مبن أهوا فظُنا بىىىىىىىىىىنا  

 نِدٌ و  للياذ الو ل من بىىىىىىىىىىىىىىدل  فتلك ااهات آماذ وليس لىىىىىىىىىىىىهىا

 واهي عرا املزن من مسحنفر ه ل   قى الربو  ملثٌ هاطل ا ىىىىىىىىدِقٌ
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 تبدو مبحتلف األزهىىىىىىىىىىار يف رلل  خضراً مخائلىىهاتضحي الرهاض به 

 على العفاة ابن بدرٍ منجح األمىىىىىىىل  ك هنا ا لخل الالتي جيىىىىىىىىىىىىىىىود هبا

 مسا بدولته فحراً على الىىىىىىىىىىىىدول  املنتقى عُمٌر خري امللوك ومىىىىىَىىىىىىىن

 اجلحافل مروي البيض واأل ىىىىىلار    هل الشمائل مشهور الفضائل جرا

 بنعمة األمن فاإل الم يف وجىىىىىىىىىىىل  رامي محى الدهن فاإل الم يف دعة

 والنصر هصحبهم دأباً ومل حيىىىىىىىىىىىىل  من معشر  هزال النصر هسعدهىىىىم

 وبادروا كلما هرضيه كا ىىىىىىُىىىىىىىىىول  وأ عنم طِىىىىىىىياعاًال  الرقاب له

 بقيم يف عز ملكٍ اري منىىىىىىىىىىىىىىتقل  ها أهها امللك امليمون طالعىىىىىىىىىىىىىىىىه

 رام األعادي مدا األهام مل هىىىىىىىىىزل  بك السعادة والنصر العىىىىىىزهز على

 على املشفخل طه خىىىىىىىىىىىىىىىامت الر ل  ثم الصالة وأ ناها وأشرفىىىىىىىىىىىىها

 ما  اررك ٌ  ىل األوطان يف عجل  ثم التابعا لىىىىىىىىهم  واآلل والصح 

**** 

 وقال ددره أهضا : 

 وبرق ب عىىىىىىىىىال الرقمتا هواطله   أرقم هلم قد أقلقىىىىىتين شوااله
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 أكفكف دمعىىا جر  ا د  ائله  أراني   ا ما    هىىىىىىىماض بارق

 ليم شعري عن قره  أوا له أ   لتلكار  لفٍ شطََّ عىىىىىىىين مزاره

 متى بَعىدَ بُعد الدار تدنو منازله  تقرُّ به بعد البعاد نواظىىىىىىىىىىىىري

 هؤملىىىىىىىىىىىىىىىكم  دراك ما هو آمله  فياجرية باألبرق الفرد هل ملىىىىىن

 هفوز هبا والىىىىىىىىىىىىبِرأهناه عاجله   نظرة   عافالص  وهل لشجي 

 معينا على الع ء اللي أنا رامله  الصرب كلََّ ومل أجد  ادا النوا و

   ا ما مروم عَزا عنك تناولىىىىىىىىه  فصربا لعل الصرب هعق   لىىىىىىوةً

 فليس مبرهوب الشبا من تغازلىىه   واهلواود  عنك شكوا البا والوجد 

 فقولك عنهم خري ما أنم قائلىىىىه  وخل يف ردهث اجملد عن كل  يدٍ  

 خرائد شعري واشتهرن روامله  فتحرت به ابن بدرٍ خري مامد  و

 جنار الع اها كىىىىىىىىىىىىىىىىفه وأنامله   الليهو امللك السامي اللرا عُمر 

 فضائله ىل الغاهة القصوا وشاعم   مساهو األجمد الليث اهلصور اللي 

 ىىىىىىىىىىىلهكرهم زكم أخالقه ومشائ  أبيٌ أشم األنف أرو  با ىىىىىىىىىىىل

 وزاد على ما وطدته أوائىىىىىىىىىىله  بنى للىعُال فوق السماكا موضعاً
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 ف العه باليمن تعلو منازلىىىىىىىىىىىىىه  ووافقه جمىىىىىىىىىىدٌ و عدٌ و ؤددٌ

 رالرلهمن العنصر الزاكي األ يل   تفرد بالفحر الصميم و نىىىىىىىىىىىىىىىىه  

   ا رشدت للماردهن جحافىىله  ندهوقد عقدت بالنصر آهات ج

 ملهق الردا هوم الواا من هنازله  وأر ل فيه  نوه الليث جعفرا

 شهري فال تنبو هناك مقىىىىىىىىىىىاتله  هفلق هام الدارعىىىىىىىىىىىىىىا بصارمٍ 

 قصري القرا للظيب منه أهاطىىىىىىله  هسري به  امي التليل مُ  ىىىىىىىىىهمٌ

 تليخل رري  النحر هند مراكلىىىىىه  يل العتاق مقىىىىىىىىىىابلكرهم من ا 

   ا ما الواى مدت رواقاً  وابله  عليه فتىً هلقى الفوارس با ىىىماً

   ا اشتجرت هوم الوهاج  وابلىىه  هزبر ختاف األ د شدة ب  ىىىهِ

 هبا كل ثغر تقتضيه مرارىىىىىىىىىىله  عساكره تعلو اهلضاب وترتىىىىمي

 رجا  دعاها عاثر الرأي قائلىىىىه   ار  ىل مارول جنران طالىىىباًو

 لقد ناهلم من عاجل الوهل هائلىىه  معظة جند   لعا لعثارهىىىىىىىىىىىىم

 فىتباً جلمخل رىَىىزابته أرا لىىىىىىىىىىىىىه  جتمهر من أو د جىىىمهور معشر

 رأي تغلي مراجلىىىههبيم بشوم ال   عوا يف نكال املسلما فكلهىىىىىم
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 وكل د صٍ أركمته  ياقىىىىىىىله  أتتهم أ ودٌ لمل البيض والقنىىىا

  واء لدهها هضبه وهواجىىىىىىىىىله  جتشمم الدو السحيق و هنىىىىىىىا

 ومل تر  فيه رده وجىىىىىىىىىىىىىىىوا له  طوت كل فجٍ لسر الرهح دونىىه

 ا ره أ د الواى  تصىىىىىىىاولهل  تلو  بصمصام النىىىىىزال اشمشم

 وهفنيهمُ قتال فمن  ا ه ىىىىىىىىىىاوله  دزقهم يف ب ن كل تنوفىىىىىىىىىىىىىىىىةٍ

 مبا أ لفم    مل تنل مالاولىىىىىىه  و اداهتم م  ورة خاب  عيها  

 ومن عاش  ابم بالنكال مفا له  فيامعشر األعداء موتوا بغيظكم

 جدهر به فضال ملن جا هقابىىىىىىله  فإنىىىىىىىىىىىهو ن للمتُ بالصفح عنه 

 فمن كان هرجو فضله فهو نائىىىىىله    نصحكم والنصح مين  جية

 فليس بناجٍ منه من جا هنازلىىىىىىه  وأنلرتكم من رربه ونىىىىىىىىىىىزاله

 فإهنما ظل عرهض فواضىىىىىىىىىىىله  محى او ن جل ي بدر من كل نكبة

 وجود ا عم ا الئق وا لىىىىىه  أنصار دهن  ىىىىىىىىىىىىمدنعم و ا 

 به  فتحرت أ حابه وقبائىىىىىىىله  و لى  هلي كل را على اللي

 فحري  بيل فرضه ونوافىىىىىىىىىىىله  هدهنا به ملا  لكىىىىىىىىىىىىنا  بيله
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 فىىىىلهمن األجنم الزهراء أوااب آ  عليه  الة او مابان طالىىىىىىىىىىىخلٌ

**** 

 وقال ددره أهضاً : 

    وهيجم األشىىىواق من قبلي  ال للِمارنم العيس واشتاقم  ىل 

    وفىىرق با الىىنوم والىمُىىىىىىىىىق لِ  نسيم  باو  را من  با جندٍ 

     بوت لوادي الىىبان والغىىىيل  و شدا عندلي  فوق أهكىىىىىته

 جبرية احلي يف وَجىىىدٍ ويف شغل  من كلفٍ و شرا الربق    بِمُّ

 هناك بُلي  ٍهصيب احلليم وكم  َ  فال تلم  بوتي فاحل  عادتىىىىىىه

 او بيين وبا الغنج والكىىىىىىىىىحل  ومُست ٍ ذ ب رف أكحل انجٍ

 ديل عين و ني عنه مل أمىىىىىىىىىىىىىل  مبهجيت عي لٌ أوهى قوا جَلدي

 عن در ثغر شهي اللثم والقُىىىبَىىىل  افىىىىىرت مبتسماً والربق هلمخل مهما

 وحنن يف جلل ناهيك من جلل  مل أنسَ للة أهام الو ال بىىىىىىىىىىىه

 و ال منه شبيه ال ل من خجل  قبالته فتلظى خَدُّهُ لىهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىًبا

 السيف للعلل هلا  ىل القل   بق  عيونه بابليات لوارظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىها
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 الب لملجاً كجيش ابن بدر املاجد   فليس هنجي و مغنٍ   ا فتكم

 بالفحر دولته الغراء على الدول  ظهرتليث الواى عُمر املقدام من 

 رتى تعالم على العيُّوق واحلمل  نال العال ومسم فحراً مناقىىىىبه

 على زرلما مل هكن قدرها هسمو   هبمة ليس ترضى كل مرتىىىىىىىىبةٍ

 فماهلم من نظام قىىىىىىىىط مشتمل  جيوشه مزقم أعداءه بىىىىىىىىدداً

 هرتك هلم أثراً يف السهل واجلىىىىىبل  وطهر األرض من أهل العناد فلم

 قد اطم نوا بال ره  و  وجىىىىل  ف  بح الناس يف أمنٍ ويف دعىىةٍ

 رو  ومن فشلخفم أولوا احللم من   أفدهه من ماجد ثبم اجل نان   ا

 مهلب اري رعىىىىىىىىدهد و  وكل  أار أبلج مايف عوده خىىىىىىىَىىىىىىىورٌ

    وفزت مبا أرجىىىىىىىىىوه من أمل  مبارك الوجه ما تع يته مِنَحًا

 فر  األطاه  منل األعصر األول  من زاكي املنا   مشهور املناق  

 ك وزد جمدا على الدولعلى امللو  طُل شرفا اوفيآبن بدر ابن عبد 

 وكان قبلك قِدمىىىىىىىًا اري معتدل  معتد أضحى بك الدهر بعد اجلور 

 لخمن والعز واإلكرام للىىىىىىىىىىىىىىنزل  بقيم كهفا هلو  ا ائىفىىىىىىىىىون به
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 ال للمارنم العيس واشتاقم  ىل   ثم الصالة على املحتار من مضر

**** 

 وقال أهضا ددره : 

 عت ٌ هرق له اهلوا وهلل ذ  يين وبا أربىىىىىىىىيت والعللب

 السلسلجعل املالم على املُدام   ف ميل مكراً بالعىىىىىىتاب ك منا

 أ غي له أهن الشجي من ا لي  هامن هعنفين وهزعم أنىىىىىىىىىىىين  

 لعلرتين ورمحم قلبا قد بلي  اهلوا أجن منلوكنم تعلم ما 

  تنقضي و واده  هنجىىىىلي  د وأدمعيليل طوهل بالصدو

 وت ججٍ وتلهىىىىىىىىىىىفٍ و لمل  أقضيه با تلكرٍ وتفكىىىىىىىىىرٍ

 با املعاطف وا صور النُحال   ني ملغري بالقدود وهائىىىىىىم

 با الظبا من كل طرف أكحل  وبلييت  ود العيون   ا رنم

  اف الرما  اللُبالهزري ب ع  أرببته رلو الشمائل أهيفىىىًا

 للمجتين وجبينه للمجتىىىىىىلي  مجخل ا ا ن وجهه فحدوده

 مابعم فيه تعززي بتىىىىىلللي  لو  الت  ي ذ ب رباب اهلوا
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  هتلكي فيه أ ىً ولمىىىلي  القضاهامهجيت  رباً على ركم 

 و  ا قضى بتفرق  هعىىىىىىىدل  رُكم الزمان تشتمٌ وجتمخلٌ

 أ فاً وأيُّ مدامخل مل هتىىىىىىىمل  ف يُّ قل  ماقضى آن الودا 

 وأربيت وشبيبيت والوقم ذ   كان الزمان مساعدي ومعاضدي

 فالصرب عين والسلىىىُىوا مبعزذ  داره فن ا احلبي  وشط عينَ

 تو لي الدهاردمعي وعز عن   دمي فجراوالنوم رارب مقليت 

 للمليك األفضىىىىل    مبدري  ماذ خالص يف مكابدة اهلوا

 جمد مسا فوق السماك األعزل   عمر ابن بدر املنتقى ملك له

 األطولوالسؤدد ا ض العرهض   واحلجىرب الفصارة والسمارة 

 بالبشر مثل العارض املتهلىىىل  طلق املىُحياا مل هزل متهىىىىىىلال

 لىىىىىىىىىىىنزالِكىىُىثراً وقِال مكرمٌ ل  هلقى العفاة مبا روته دىىىىىىينه

 اجلحفليف معرك اهليجاء  در   و  ا تشاجرن الرما  رأهىىته

 كالبدر هلمخل يف  حاب القس ل  هردي الكماة الدارعا بصارم

 فا  لأهل الفضائل والفواضل   من معشر هلم اجلميل  جية
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 وبفضلهم انم رداة الىبُىزال  شاعم مكارمهم وعم نواهلم

 واآلل والصح  الكرام الكُمال  يب  مىىىىدثم الصالة على الن

*** 

 } الشاعر ومسريه {

وقال هشكو زمانه وهي مىن أرا ىن شىعره وقىد ترمجناهىا بالشىاعر       

 ومسريه : 

 وطال عليها بالوعود م الىها  مسرييَ نفسي ضاق عنها جمالىىىىىىها

 ىىىىافنفسيَ رثََّم باملقام ربالىىهى  فكن عا ري  ن ملم هوما  ىل النوا

  ىل رأهه الشكوا هعود مآلىىىىىىها  أراني وريد الدمخل   أجد الىىىىلي

 هاىىى ىل دار هونٍ مل هسعين رالل  فقد مَىجىاين با األخىىىىىىىالءَ موطين

 مشردلة ه وي القفار ثقالىىىىىىىىىها    ررلها وجناء معقودة القىىىىىىىىىىرا

 هاىىىىالين  منها  رلالب رض هله    ىىىىىها  ا ماتوانم يف املسري نس تىىىىىىى

 هنالك نفسي هلثم السعد فاهلا   ىل ريث ألقى اجملد والعز والعىىال

 ورا   ىل احلسنى محيد فعاهلا  و ن مل أنل بالسعي رظىىاً و ؤدداً
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 وأ بابه هفجي النفوس  اتياهلا  فمعلرة واملوت رتمٌ على الىىىىورا

 وليس مرادي كىىىنزها    أناهلا  ري راىىىىىىىىىىىىبةًوما  يت مجخل الدنان

 نعم ذ دهون قيدتين ربالىىىىىىىها  الكنز شيميتفما احلرص راذ   و  

 من الداهن أثقا  هؤدُّ  رتمالىىىىها  أ  كم أقا ي كل هوم ولىىىىىىىىىىىىىىىيلةٍ

 ارتياهلا ضاقالنفس  كثري   ا ما  لعمري و ن كان القليل فإنىىىىىىىىىىىىىىىه

  ؤاهلا الرجالوأ ع  را ت   أ   منا الغىىىىىىىىىىىىىرم الغىىىىىىىىىرام بعينه

   ا رام أدنى راجة  هنالىىىىىىها  حلى او من بالعجز قىىىىىىىىىيادَ نفسه

 أموراً قد ا تهواه منها  الىىىها  ومن بالتمين هنفق العمر راجىىىىىىىىىىياً

 فقبحاً لنفس با ال اشتغالىهىىا   نيه هىىىىىىىىىىىىىىىىزهل رصولهجَسيمٌ 

  ىل العز هسمو جدها وانتقاهلا   ومن مل هشمر يف األمور هبىىىىىىىىىىىىىمة  

  رهخل  وم هقتضيه وبالىىىىىىىىىىها  هعش أبداً يف  لة ومهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىانة

 وا  ا هناهات التواني نكالىىىىىىها  أوعسىفد  ل يمَ  جيدي الفتى ل يمَ 

  ىل من براني  ن دهتين ثقالىىىها  ورسيب تفوهضي أموري مجيعىىىىىىها

*** 
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وقىىال هرثىىي الشىىيحة الصىىاحلة رقيىىة بنىىم عثمىىان بىىن امحىىد العمىىودي  

 من اهلجرة ، رمحها او :  1024ربيخل األول عام  9املتوفية يف : 

 و نعب  حبىىىىىىىىىىىادثة اللياذ  أرانا  نصيخ و نىىىىىىىىىىباذ

 ومل خت ر لنا األخرا بباذ  ومل نلكر رِماما وانتىىىىىىقا 

 ورهش لغرينا ماضي النبال  ك ن الدهر أع انا أمىىىىىىاناً

 من الو واس بالداء العضال  أخَبطٌ يف العقول أم  بتىىالءٌ  

 ىىىىىىوالِوتسوهف وآمال طِىىىى  هل الدنيا  وا لع  وهلوٍ 

 مشوبٍ بالتنغص والنكىىىال  وأهام تىىىىىىَىىىمرُّ خبفض عيش

 ف نم و ن أقمم على ارلال  من الدنيا تزود خىىىىىري زادٍ

 ومشر للرريل  ىل املىىىىىىىآل  وخل منها نصيبك  تدعه

 فال حيوي  نيات املعىىىاذ  فمن مل هنتهز فرص اللىىياذ

 فإن الفكر من شيم الرجال  اراًأعد نظراً وفكراً واعتب

 وااهة من هقيم  ىل انتىىىىقال  ف كىثر من عرفنا من فقدنا

 عهدناها مشرفة العىىىىىالذ  فسائل عن أربتنا دهىىىىىاراً
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 رريمات ا الئق والىىد ل   منخبم أنوارها وا تورشم 

 ف  بح وهو منتثر الىىىآلذ  كعقد من نظىىىىىام وا تباقٍ

 تروق ت لقا يف كل رىىىىىىىال  بنم عثمان ابتهاجا وكانم

 فتمنحهم على قدر السؤال  هلو  هبا  وواحلاجات دأباً

 وكم و  رساناً تىىىىىىىىىىواذ  وكم ررمٍ وأررامٍ أنىىىىىىىالم

 وفعل ا ري من كرمٍ ا ىالل  طبعاًوقد جُبلم على اإلرسان 

 ديل  ىل ا ىىىىىىىىىىالبقل     ري او شغلىىىىوليس هلا بغ

 الكمالعمود الدهن عا  وي   مناها خري أ لٍ من  عيد

 أ الجحاجحة ا ارفة   أتم من  ادة اىىُىىىىرٍ كرامٍ

 كما بكم املواذ واملىىىواذ  عليهابكم عا السما رزناً 

 تزاهل قربها يف كل رىىىىىىال  تغمدها اإللىىىىىىىىىه برمحةٍ   

 خبري  هغري باخىىىىىىىىىىىىىىتالل  لى اإل الم طراًوأخلفها ع

 ومنًّا يف القصور ويف احلجال  وبواأها جنان ا لد فضال

 ه ول به على مر اللىىىىىىياذ  وزاد او مالكنا ارتقىىىىىىاءً
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 ملوك األرض  دو  الفعال  أ نىهو السل ان عبد او 

 وائل والتىىىىواذلقد فحر األ  رتىهو احلاوي شتات الفضل 

 وق من قبل اكتهاليُّعلى العَ  بنى للمجد بيتا مشمحراً

 حيا ر من نكال وااىىىىتيال  رعته عناهة الرمحن مىىىىىما

 لف به ل ائف  ي اجلالل  ودام  تعاً يف ظىىىىىىىل ملكٍ

 على طه تضوا  بالغىىىىىىواذ  وبعد  الة ربي كل راٍ

 ورشري من لواه يف ظالل  اتي الة أرجتي معها جنىى

 عليه وخري أ حابٍ وآل  كلا التسليم هتبعها دوامىىىاً

*** 

 وقال هتغزل : 

 عىَىىىالمَ اجلىىفا والصد هامنييت قل ذ   مجيل التثين والتغنىىىىىىىىج والدلِّ 

 بناظرك الفتىىىىىىىىىىىان ترا  يف قتلي  تزللقد رزت أ ري يف الغرام ومل 

 فما موج  اإلعراض والبا وامل ل  ف  نباً ومل أجنِ م ثىىماًومل أقرت

 هوانا و عراضا وهىىىىجراً بال و ل    ا كان رظي منك ما  أوداه 
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 تىقىىىىر   ا أمسم حبسنك تستجلي  فال لتج  عين لعل نواظىىري

 و بىىىىىىا أرباب اهلوا عاشق مثلي  فمالك من با املىىىال  مشابىىهٌ

 و  قرا  األجفان دمعيَ باهل ىىىىىىىىل      ك ما بالشعر طال تغىىزذفلو

 فقد  رت مابا الورا  اه  العقل  ربييب أقلين يف هواك من اجلفا

 ب نيَ   أ غي لىلىىىىىىىىىىىىىىىىومٍ و علل  هفندني فيك العىىلول ومادرا

 ل يف أرسن الشكل أراك بقىبح العل  بلى أنين أ غي  ليه ألنىىىىىىىىىىىين

 فإني من األشواق يف أشغل الشغىىىل  كفى ماجرا  ا ترا من تقلقلي

 هله  احلشا بل هبدل احللم باجلهىىىىل   وما احل      نة وبلىىىىىىىىىىية

 وأركامه تستوقف اجلد بالىىىىىىىىهزل  وهلبس أرباب العقول جهىىىىىالة

 ال بي شوقي وأثقلين رىمليفقد ط  لنوايف  بيل احل  مافعل اأ  

 و لم تسليما على خىىىىىىىىامت الر ل  و لى  لىىىىىىىىىهي كل  ة ناظر

 كرهم السجاها طي  الفر  واأل ىىىل   مد املحتار من آل هىىىىاشمٍ 

 وما  حم السح  اهلواطل بالوبل   عليه  الة او ما   بىىىىىارقٌ

 وأتباعهم أهل السيادة والفضىىىىىىىىىىل  اهلداكلا اآلل واأل حاب هم أجنم 



 340 

*** 

 } قافية امليم {

 وقال دد  السل ان املعظم عمر بن بدر : 

 ألجلها زاد شوقي يف احلشا ومنا   خِيَمًا احلمىأشتاق من  اكين وادي 

 أجرا العيون بدمخل أخجل الد دا  و عج البا والتىربهح من كمىىىىىدٍ 

 مسري رىىىراجوا عين املنام محى   مُّ من كلىىىفٍ ما أظلم الليل    بِ

 مآشتقم بان النقا كال و  العلما  لو  هوا عي ل يف القل  مرتعه

 ركما اهلواعليا بالوجد  ل ان   و طربم  ىل نظم القىىىىىرهض و  

 وبرجه يف مسا قليب العميد مسا  نفسي الفداءُ  شف وجهه قمرٌ

 عن قوس راجبه ملا رنا فىىرمى  لوارظىىهأ مى فؤادي بنبل من 

 ثغر شني  هرهك الدر منىىىىىتظما   يف ثغره الدر منظوم فىىىىىىيالك مِن

 على كثي  وأبىىىىىىىىداه لنا  نما  اصن علىجل اللي  ااه بدراً 

 وقد كسا جسدي من عشقه  قما  ريا حيح جسمٍ كساه احلسن ثوب 

    جاء لم جنا  الليل مكتتما  المل أنسَ    زارني مستوفزا وَجِ



 341 

 رائىىىقا شبما من بارد الظلم علباً  رشفم با ثناهاه على وجىىىىىىىىل

 رتى خشيم عليه أن هبض دما  فاهنل ماء احليا من خده خجال

 فاق ابن بدرٍ على كل الورا كرما  املال  كماقد فاق رسنا على الغيد 

 والنقما البؤسجَلََّم فيكشف عنا   ىىىىىبةٍندعوه هاعُمٌر يف كل نائىىىىىىىىىى

 وكم أقال عِثاراً وابتدا نِعىىىىىىىىىىما    وكم أفاد نضاراً من مواهىىىىىىىىبه

 هلقى الفوارس هوم الرو  مبتسمىىا  مسيد  تره  اهليجاء   ىىوته

 بغوا عناداً وخايف رقدهم جنما  كم شنا من اارة شعوا على مالءٍ

 ىىمر العواذَ وا توطا هبا األكمىىا  والسىى يل الصواهل قاد اجلحافل وا

 كم بالسنابك يف رافاهتا و ىىما  وا  ل بالد األعادي عن كتائبه

 معتادة منه من حلم العِدا شبما  بفيلق تتبخل العقيان عثىىىىىىىىىىىىىىىىريه

   ا املكرُّ بفر ان الواى  لتحما   هغشى اهلياج جب ش اري مض رب

 ف ضحم األرض من بعد األ ا ررما  أباد أعادهه ومىىىىىىىىَىىىىىزاقهم رتى

 ليثٍ هرهك نكا  منه  ن  ىىىدما  قل للمعاند  تغررك نفسك مىىىن 

 أمجا القنا مسركاأل د قد جعلم   أهن النجا منه  ن  الم جحافلة
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 هرون مثل الوهاد اهلض  واألكما  قومٌ   ا مادعاهم  ارخٌ وثبىىىىوا

 مسر القنا وأعدوا للواى  ىىىىما  تقلدوا مرهفات البيض واعتقلوا

 شواربا ألقمم أشداقها اللجىىىما  هبم و ارعم خيلهم لم العجاج 

 يف ظل أرو  ركن السؤدد ا تلما  وتلك عادهتم يف كل معىىىىىىىىىرتكٍ

 لو ك ماكان للدهن احلنيف محى  فيابن بدر رىىماك او من ملك 

 من كل بىىىاغٍ وطاغٍ ق لََّ من  لِما  ولو  أمىىىىىىىىىىىانٌ منك هشملنا كال

 فكم جبودك قد طوقتين نعىىىىىىىىما  أنم املرجاى وأنم الناس كلىىهم

 باو معتىىىىىىىىىىىصما و منىىىىىىىىتقما  بقيم يف خفض عيش ناعم خضلٍ 

 ها بؤ اً و  قما  أشتكي بعد  قلدتين منك أنعاما مضاعىىىىىىىىفة

 ملا رآني حبىىىىىىىىىبلٍ منك معتصما  جاء الزمان  ذَ اليوم معىىىىىىىتلراً

  مد من لر ل او قد ختىىىىىما  الورا شرفاً أعلىثم الصالة على 

 أهل الفضائل نعم السادة الكرمىىا  واآلل والصح  ثم التابعا هلم

 زام بنشر والسحاب  افا  ا   ما رن رعد وما نا  احلمام وما

**** 
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 وقال ددره :   

 وقىىىىىرا على السلوان منه  الما  هجىىىىىىر املنام ورالف األ قاما

 رلف اجلوا أع ى الغرام زماما  من كان يف أ ر الىىىىىىىهوا وفؤاده

 هجٌ وكم أضنى اهلوا األجسامامُ  ها ما أرر البا كىىىىىىىىىم  ابم به

 نارٌ توقىىىىىىىىىىىىد يف الضلو  ضراما  ويف احلشا و السلُ كيف السبيل  ىل

 جعل املىىىىىنام على ا   رراما  أم كيف ه رقين املنام ويف اهلوا 

 جبماله قد رري األفهىىىىىىىىىىىىىىىىىىاما  ذ با بانات العله  جىىىىىىىوهلرٌ

 ي  قوامىىىىىاوالظيب جيداً والقض  كالبدر وجها والظالم  وائىىىىىىىبا

 ماشئم   كان الوشاة نيامىىىىىىىىىىىا  مل أنسَ    جاد الزمان به عىىلى 

 ورشفم رائق ثغىىىىىىىىىىره البساما  وظفرت منه بقبلة يف خىىىىىىىىىىىدِه

 أن ليس هغلط ليم  لك دامىىىىىىا  يف ليلة رلف الزمان مبثلىىىىىىىىىىىىها  

  واشياً أخشى و نىىىىىىىىىىىىىىىىماما  أمسيم أجين الورد من وجناته

 لغوٌ فال ت ىىت وَقََّ مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنه أثاما  هادهر  ن رنثم دينك  هنىىىىىىىىىا 

 أ كى بقل  املسىىىىىىىىىىتىهام اراما  عُدذ كما عودتين لو ىىىىىىال من 
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 مارتى لقد ألبسم مىىىىىىىنه  قا   نفسي الفداء ملن  باني رسنه

 وربيخل دمعي هستهل  جىىىىىىىىىاما  كلفي هزهد به ووجدي خالىىىىىىىدٌ

 مرت لنا رعيا لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىها أهاما  و أهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام بوعساء احلمى 

 رُزنىىىىا هبا الىلىىىىىىىىلات واإلنعاما  كانم مبعسول الشفاه أنىىىىىىىىىىىىيقة

 لو قم مابي ما أطلم مالمىىىىىىىا  ىىىىىىىىىمليها ئمي دعين عداك لى

 من ليس هعرف للغرام مقىىىىىىىىىىاما  قسماً مبن أهىىىىىواه   أ غي  ىل

 نشر ابن بدرٍ للىىىىىىىىىىىندا أعالما  نشر اهلوا علم الصىىىىىبابة مثلما  

 ىىىىىىامارتى ختاهلُم له أررىىىىىىىىىىىى  عُمر اللي عَمر الربهة جىىىىىىىىوده

 وافم كردا ماجدا م عىىىىىىىىىىاما  و  ا الوفود تزامحم يف بىىىىىىىىىىابه

 ليثىاً هىمو ا با ال مقىىىىىىىىىىىداما  طلق ا يا واليىىىىىدهن ويف الواى

 ومال اجلهات جبوده  نعىىىىىىىىىىىىىىىاما  مخ القلوب  بة ومهىىىىىىىىىىىىىىىىىابة

 أوفاهمُ با األنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام  ماما  ىىىىىىىىىىىىىىىلوك فإنهملكٌ   ا  كر امل

 وأزا  عن قُصىىىىاىىىىىىىاده اإلعداما  ملكٌ تسربل باملكارم مىىىىىىىل نشا

 ومسى به فحىىىىراً فليس هسامى  ملك بنى للمجد بيتا شاخمىىىىىىىىىا
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 ائض فضله األهتىىىىىىىىىىاماورعى بف  كفل األرامل مِنةً وتفضىىىىىىىىىىىىىال

 وجدا هدهه  هزال تىىىىىىىىىىىىىىىىواما  هشٌ كرهمٌ جوده متىىىىىىىىىىىىىىىىىواترٌ

 ما مشم للدهن احلنيف نظامىىىىىىا  فهو اللي لو  مواضي عزمىىىىىىىىىه

 علم الرىس بفضلها األقىىىىىىداما  ملك عىال فوق امللوك كمثىىىىىىىىلما  

 ىىشعراء يف أوراقها األقىىىىىىىىىىالما  أجىرت بنشرثنائه الىىى وأجل من 

 كيف التفما رأهمَ ثىىَىما فىىىىىىىىئاما  بفنائه للوي احلوائج ررىىىىىىىىىىمة

 وهنيلهم ما أمىىىىىىىىىىىىىاىىىىىىىىلوا  كراما   هلقاهمُ متبسما هشا هبىىىىىىىىىىىىىىىم

 ومحاهة وهنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيله ماراما  ىىىىىىىىىىىىناهةفاو هكلؤه بعا عىىىىىىىىى

 تبقى على مر الزمان دوامىىىىىىىىىىىا  ثم الصالة على النيب وآلىىىىىىىىىىىىىىه

 هنج الرشاد وعىىىىىززوا اإل الما  وعلى  حابته اللهن تر ىىىىىموا

**** 

 وقال ددره أهضا :  

 بان احلي والعىىىىىىلمِ با   وطي  الو ل من قدمِ

 ملتقى األرباب با يم  وزمانٌ طىىىىىىىىىاب فيه لنا 
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 فاتىىىىىين با لق والشيم  ما با قليب لغىىىىىىىريك ها

 و باباتي ومص لمي  لديأنم منش  احل  يف خَ

 عنىىىىدلي  زادني أملي  كلما انى على فىىىىىىىىىننٍ  

 عارض الر ممدمعي كال  أوشرا برق الغوهر  ى

 أ عر األرشاء بالضرم  أو را ليال نسيم  ىىبا

 أتىمىىىىىىىىىىىىىناه ومغتنمي  أنم م لوبي وااهة مىىىا

 ووهى  ربي فواندمي  طال شوقي زادني كمدي

 دَنفٍ ههواك من قِىىىىىدم  و  ٍ يدي ع فاً على 

 أبداً تىىىُىىىىروا بكل فمِ  فيك با الناس  ىىىىبوته

  ميفلقد رُلم عُرا   نا من عيونك ذه  أما

 مل تزل تس و بكل كمي  وظبا األحلاظ عادهتىىىىىا

 يف احلشا جر ٌ بغري دم  مارنم    رمم ولىىىىىىها  

  قميعن  عن مالمي وا لُ  عا ذ فيمن هوهم أفق

 شفين باحل  مل تىىلىىىىىم  لو رأت عيناك  ورة من
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 ما قلم  و ممأنا ع  و  ا عنه عميم فىىىىىلا

 بلقاه يف دجى الظىىىىىلم  لسم أنسى ليلة مسحم

 كاشحٍ والنجم مل هَىنِىىىىمِ  ريث  واشٍ هىَىنِىىىىمُّ و  

 رائقا من أشن  شبم  بِمُّ أرسو من مراشىىفه

 نزهم وُدّاًعن الىتىىىىىهم   وجتا بنا معاتىىىىىىىىىىىىىىىىىبةً

 ري ومن نعىىمفيه من خ  هارعى او الو ال فكم

 الدهمهاطلٌ واهي عرا   و قى ربخل احلبي  رَيا

 با منثور ومنىىىىىىىىتظم  ا دِقٌ تضحي الزهور به

 القيموزهم يف احلسن و  كربود طُرزت  هىىىىىىىىباً

 عُمرٌ  و اجلود والكرم   مل هزل دأباً جيود هبىىىىىىىىىا

 طاهر األخالق والشيم  عُمر املفضال خري فتىً 

 ربعه العافون للنىىىىىىىعم  أبن بدرٍ خري من قصدت

 هبم النكباءَ بالعىىىىقم  أبلجٌ طلق اليىىىىىىىىىما   ا

 ونداه اري مكىتىىىىىىىىتم  فسجاهىىىىىىىىىىىاه و ؤددهُ
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 خشية من ب س منتقم  تره  األعداء   وتىه

 ثارت اهليجا على قدم  ه لبون الصفح مىىنه   ا

 اري أن ه توه كا ىىىىىدم  ىىىىىىىا و وَزرٌماهلم منجىى

 منل وافى مبل  احلىُىىلم   وله يف احللم مرتىىىىىىىىىىىبة

  مسيئهمقد تغاضى عن   وهو مغري باجلميل فكم

 عند وقخل السمر وا لم  عقدت بالنصر رأهىىىىىىته

 فكفاه خىىىىىىري معتصم  وهو بالررىىىىىمن معتصم 

 فتعالم منه يف القمىىىم  ىىىمتهومسم للمجد هىىىى

 كافل األهتام واحلىىىىىىىرم  با ل اإلرسان والكىىىرم

 من بالد العرب والعجم  شا  يف اآلفىىىاق  ؤدده

 ف عَراه قىىىىىىط من   م  ماجدٌ ماجَىىىدا يف طل ٍ

 خصين من أوفر القسم  جوده عم األنىىىىىىىىام وقد

   و  أخشى من العدم    أباذ وهو ذ عىىىىىىىتدٌ

 أنم م موذ وملتىىزمي  هابن بدرٍ هامدا هىىممي
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 مستلميمل رأا علياك   قد أتاني الدهر معىىىىتلرا

 قصمم من جودك العمم  وكلاك الىفىىىىىىىىىقر فقرته

 أجنمٌ يف رالك الظىُىىىلم  فرعاك او ما زهىىىىىرت

 والكىىرمهارضيخل اجلود   زادك الرمحن منه عىُىىال

 من هدانا أوضح اللقم  و الة او خُص هبىىىىىىا

*** 

 وقال أهضا ددره وهي من موشحاته البدهعة : 

 والرريق الل ف والبدر التماما  هامعري الظيب طىىىىىىىىرفاً أدعجا

 ورد خدهك ا تالما والتىثاما  هل هنال العاشق املفىىىتون من

 أنم واو فتىىىنيت 

 ىىىىىىىليتو ياك قبى

 أنم ناري وجنيت

    رمى يف قليب املضنى  هاما  قوس حلى راج  ال رف رما

 ودموعي أبداً هتمي  جامىىىىا  واجلفا أضرم نريان اجلىىىىىىىىىىىوا  
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 **؟؟؟؟؟؟ 

 عين واإلعراضأوج  اهلجران   هابدهخل احلسن قل ذ ما الىىىىلي

  ها ا التجىىىىىىىىىىينرق ذ هافاتين  طال  قمي و ادا كمىىىىىىدي

  ن قليب قد انكوا

 و ادا بي اجلىىوا

 لومُنى قليب ارعوا

 وتعاطينا من الصهبا مُىىىىىىىداما  زارني بعد التجىىىىىىىىىىىايف معتما

 فمسرات الرضا  حو األثامىىىا  و ونا بالرضى ما قىىىىد مضى

 ؟؟؟؟؟؟

 من الدنيا مرامه  اك من أع ى  من هشاهد طلعة احلسن البدهخل 

 وروا مفحرة تعلي مقىىىىىىىىىامه  ومسا عزا على أهل الىىىىىىىهوا

 للة العيش هانىىىىىىىىىىىىىىدهم

 مد   ي املفحر الصميم

                                                 
 فراغ من األصط   **
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 عُىىىىىىىىىىىمر الضيغم احلليم

 يف ندا جمىىىد وملك  هسامى  أبن بدر من  ىل العلىىىىىىىىيا مسا

 فبه نلنا األماني والىمىىىىىىىىىىىراما  ىىىىىىىىىىمازاده او تعاىل أنعىىىىىىىىىى

 ؟؟؟؟؟؟؟

 نعمة  هنتهي أقصى مداهىىىىىىىا  نلم فضال أهها الىملك السعيد

 واألعادي قد تغشاها  داها  كل هوم أنم فيه هوم عىىىىىىىىىىىيد

  ختف ها أباعىىىلي

 أنم يف  مة الىىىىىوذ

 فاشكر املنعم العلي

 عز ملك أال  حيمي األنامىىىا  ىو قد أو ك من  رسانهفهىىىىىىىىى

 بك هااوث اليتامى واألهىىىىىامى  طابم الدنىىىىىىىيا وزادت هبجة 

*** 
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وقىىال هىىله القصىىيدة ملىىا و ىىلم  ليىىه مرا ىىيم الىىوزهر جعفىىر أباهزهىىد   

أااببشارة الفتورات اليت افتتحها ، وأر ل ا لىخل  ىل رضىرة السىل ان عمىر     

 مثان عشر بعد األلف :  1018شهر شوال  نة بن بدر يف 

 وتبسمم بسعودك األهىىىىىىىىامُ   خفقم لك الىىىىرأهات واألعالم

 ملزهد  عدك أهها الصمصىىام  واألفق أشرق بالبشارة والىىهنا

 لك بالرضى  هعرتهه قىىىىىىىىتام  وجه املسرة هآبن بىىىدر مسفر

 ك اطم ن الدهر واإل الموب  وبك الزمان تفاخىىىىىىىرت أهامه

    الزمان وثغىىىىىىىىىىىىره بسام   عدٌ و قبال وت هىىىىىىىىىىىىىىىيدٌ به

 وعالك مقتبل الشباب اىىالم   زال  عدك مستجدا دائىىىما

 قدم السرور وأقشخل اإلظىالم  فليهنك ا لخل اليت بقدومىىىىىىىىىها

 م واإلعظام واإلكىىىىىىرامىىإ نعا  خلخل القبول حيفها التبجيل والىىى

 رت  الفحار املاجد القمقام   وافى هبا عاذ اجلناب املرتقي

 أضحى املزهد له بنا  ملىىىىىىام  أعين بلاك أباهىىىىىىىىىزهد فبامسه

  اك األعز األرو  القمىىىىىىقام  وافى مبر وم املظفر جعىىىىىىىفر
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 لعىىناد زىام موت على أهل ا  ليث هصور أال    واتىىىىىه

 قسراً ورل ب هلها اإلراىىىام  رصوهنافتح أرض رجة وا تبا  

 بيدهه منها قائىىىىىىىىىىىىد وزمام  بشرا ملو نا بكل فضىىىىىىىىىىيلة

 يف خري عام طاب  اك العام  النوابالنصف من شوال أ عفك 

 من بعد ألف ربلا اإلنعىىىىام   مضم نة الثمان وبعدها عشر 

 شبها له عرب و  أعجىىىىىام  أار وموك  ماشاهىىىىىدتهوم 

 تزهو مبجدك أهها الضراىىىىام  ضاءت ببهجتها اجلهات وكيف    

 أبدا   ا ماناب خ   قاموا   ن العثامنة الكىىىىىىىرام بنصركم

 ولكم  ليها ررمة و مىىىىىىىىام  تسعى عساكرهم  ليكم رابة

 أبدهة جتري هبىىىىىىىىىىىىا األعوام  ىىىمُ أزلية لكم ا بة منهىىىىىىىىىىىىىىى

 الهم به املهجات واألجسام  وودادكم هلم قدهم خىىىىىىىىىىالدٌ

 ملك لك التبجيل واإلعظىىىام   زلم هاعمر ابن بدر يف  را

 ومحاهة ولىىىىىىىىىىىىىىية و الم  وعليك من رب السماء وقاهة

 ما   برق أو درن رىمام  مدثم الصالة على النيب  ىىىىىىىى
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*** 

 وقال رمحه او تعاىل هتغزل : 

 وأرىىىىىىرمين النوا منك املناما    ا يامىىىا  0000هواك مبهجيت 

 كما  ىىىىىىىريت  لواني رراما  و ربي عنك ها أملي  ىال

 وأ كى با أرشائي ضىىىىىىراما  أها من راز أ ري يف هىىىواه

 مبن اضحى حبىىىىىىبك مستهاما  لتىىىىىىىىىىثينترفق أهها احلسن ا

   ا ماالليل قد أرخى الظىىالما  وهاجره الكرا وانزا  عىنه

 ومل هعب  مبن يف احل   مىىىىىىىىىىىا  ومل خي ر  واك له بىىىىىىىىىبال

 وامسخل منك ها أملي كالمىىىىىىىىىا   روري أن أراك وأنم راضٍ

 أ بم القل  وجدا واهتمامىىا  و ن أعرضم عين هاربىييب

 بقليب أهها الصاري  ىىىىىىىىىقاما  ربييب طال بعدك بي ف ارا

 أتقتلين بال  ن  على مىىىىىىىىىىىىا  فدتك الرو  كم هلا التجين

 ونور هلبس البدر التىىىىىىىىىىىىماما  بىحدك وهو ورد يف رهىاض

 واملىىىىُداما روا الشهد املعنرب  وثغرك وهو در يف عتىىىىىىىيق
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 رنى فرمى  ىل قليب  هامىىىىىىىىا  و حر حلاظك الرتكي لىىىىما

 من األرداف دنعك القيامىىىىىىىىا  وقدك وهو اصن يف كثي 

   ا ماكىىىنم ترعى ذ اللماما   ومابيين وبينك من عهىىىىىىىىود

 ف ول اهلجر أ قاني احلِىىىىماما  والتجايفأجرني من  دودك 

 و تكس  بتعلهيب أثىىىىىىىىىىىىاما  مم بي األعداء روهداًو تش

 رضيم به و ن ف م العىىىىظاما   فإن هكن الصدود رضاك فيه

   ا ماطرفك الو نان نامىىىىىىىىىا    ووجدي ل الدجيور عن  هري 

 جرا من مقليتَ دمىىىىىًا  جاما  و ائل أدمعي تنبيك عىىىىىما 

 لنا باجلز  أولتنا التىىىىىىىىىىىىىىىىئاما  موما أنسى ليىىىىيالت تقض

 وأرسو من ثناهاك املىىىىىىىىىىُداما  مسريي أنم  ختشى رقيىىبا

 ومن شفتيك متعم التىىىىىىىثىاما  اضاًوأجين الورد من خدهك 

 رعى او األوهقات القىىىىىىىداما  جنانوكنم ب ي  و لك يف 

 عيشنا املاضي لىِماماملا ضي   ترا هل تسمح الدنيا بع ف

 تبوءا با أرشائي مقىىىىىىىىىىىاما  وأرظى بالتداني من ربي 
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 بإرسان الو ال مخل النىىدامى   و حى  يئات اهلجر عنىىىا

*** 

وأر ل  ليه السيد الشرهف العالمة عبد الرمحن بن امحد البيض لغزاً 

 يف   م رامد : 

 ه نعم اليىاىمْعن ا م في   كي القل  أخىىىىىىىىىىربنا

 و ن شئم أربعا تىىر م  وأررفه ثىمانىىىىىىىىىىىىىىىىيةٌ  

 اللموعكس النصف ضد   ويف تقدهم آخىىىىىىىىىىىىىىره

 بنظم متقن  ىىىىىىىىىىىىىىكم    أجبين عنه يف عجىىىىىىل

 فها هو واضح مىىىىىىىبهم  فقد أوضحم مشكىىله

 لُّ من هفىىىىىىىىهم وأنم أج  وليس  واك هعىىىىىىىىىىرفه

 لكل فضيلة تسىىىىىىىىىىىىلم    بقيم فحل ما أعىىىىىىيى

 ف جابه عبد الصمد : 

 أزارم عن فؤادي اهلم  أتتين منك أبىىىىىىىىىىىىىىيات  

 ورق هلا ب ن تكىىىىىىىىرم  فقمم لىىىىىىىىىىىىىىها بإكرام
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 وفيه بيان نعم الىىىىىىىىىيم  وقد أهىىىىىدت لنا با م

 فسبحان اللي عىىىىىىىىىلََّم  نعم من نعته مىىىىىىىىىىىَىىىىىىدٌ

 ومنها وارىىىىىىىىىىد معجم   عجبم هلا مثانىىىىىىىىىىىىىية

 عجي  عند ما هفىىىىىىهم  روت معىىىىىىىىىىىنى له  ر

 جتد عبداً له فالىىىىىىىىىىىزم  و ن  حفم أولىىىىىىىاىىىىىه

 دقيقا نيله مغىىىىىىىىىىىىىىىىىنم  ئاًوأربعة روت شىىىىىىىىىي

   ا كان الفتى هكىىىىىىىىىىىرم  له يف احلىىىىىىىىمد شارات

 عز وجل   ا أنعىىىىىىىىىىىىم  فهلا رامىىىىىىىىىىىىىىىىىد و

 ظ من قل  فتى مفحم  أتتك ركيكة األلفىىىىىىىىىىىىىا

 رجمج علمكمُ طغم أ  فتى ملا رأا أمىىىىىىىىىىىىىىىوا

 بكم تزهو فعش وا ىلم  فالزالم لياليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنا

**** 

 وقال دد  السل ان عبد او بن بدر الكىثريي رمحهم او تعاىل آما :

 وما أقا ي من األو ىىىىىىىاب واألمل    قمي خل من قدهم ردهثي مبتدا 
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 أراق دمي عيون خشف رمم  هما  فمبتدأ خربي فعل الىىىلوارىىىىى من  

 بغري شك وقد أوهى قوا هىىىممي  رمى فشك احلشا من نبل مقلىىىىىىته

 ومهجيت بلظى األشواق يف ضىىىىىىىرم  ف ال ليلي وبات الىىىىىىىىىىىىىىهم هقلقين

 طول السهاد فلم أهدأ ومل أنىىىىىىىىىىىىىم  وخالف النوم أجفاني ورالفىىىىىىىىىها

 جيود هتانه كالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوابل الر م  ىىىىىهومدمعي قر  األجفان  افحىى

 هوا األار فسري اري مكىىىىىتىىىىىتم   ا الغىىىىرام  ُلىىىو ي وا تبا  دمي

 ورقا أرقم فوالىىىىىىىىىىىهفي وواندمي  ذ يف الظالم أنىىىىىىىىىىاٌ كلما  جعم

 ص ٍ عميد باللحىىىىىىىاظ رُميفمن ل  هىىىىىىىَىىىىرِقُ ذ كل من بالليل هسمعين

 بنهلة من رضاب األشن  الشىىىىىبم  ليم اللي فم أرشائي هداركىىىين

 وخصره  لق هشكو من العىىىىىىىىىىىدم    أفدهه من رشاءٍ أثرت روادفىىىىىىىىه

 والليل مرخي رواشي ثوبه السحم  ماضره لو تالفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاني بزورته

 أع ى ا رتد واري او مل هىىىىىىىىىىىدم   زائىىىىىىىىىىل ومتى فمنحة الدهر ظل

 دوام عهد فحل ماطاب وااىىىىىىتنم   فاانم من الدهر ما أع ى فليس له

 لو  اق ما قم مل هعلل ومل هلىىىىىىىىىىىم  ماذ وللكاشح الالمي هعنىىىىىىىىىىىىفين
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 الغرام وأ ني عنه يف  مىىىىم رلف  هو ا لي وقليب من لمىىىىىىىىىىىىىىىىىىله

 وخلفوني  ليبا يف دهارهىىىىىىىىىىىىىىىىىم    قلىىىيب بعشقهم  األوىل أ رواأهوا 

    الدمو  كوبل الواكىف الىىىىىىىىىىىر م     اروا و  رب ذ عنهم فينجدني

 شوقا  ىل من فؤادي لم أ رهىىم  أنا اللي لع  الشوق املىىىىىىىىىرب  بي 

 فما أنسم بإلف بَعدَ بُعىىىىىىىىىىىىدهم  وجداً هبم يف كل نارىىىىىىىىىىية أهيم

 ومدة العمر مثل ال يف يف احلىىىىىىلم  فكم أعلل آماذ هبىىىىىىىىىىىىىل وعسى

 ظل ا ليفة عبد او يف رىىىىىىىىىىىىىىرم  فإن  الوا على قتلي فإني مىىىىىىىىىىىن  

 وملجائي وبه ماعشم معتصىىىىىمي  عتمديرامي محى الدهن م موذ وم

 تنهل جوداً على العافا من أمىىىىىىىىىىم  جم املواه  مل ترب  أنامىىىىىىىىىىىىىىىىىىله

 عند النوال ومل هعرف  وا نعىىىىىىىىىم  نراه  مكىىىىىىىىىىفهر الوجه من ضجر

 وباألمواج ملتىىىىىىىى مطامي النواري   دينه مثل حبرٍ عَ ا زاخىىىىىىىىىىىىىىىىره

 و  أبي دَلفٍ كال و هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرم  ماجود  يف ابن محدان هعادلىىىىىه

 به مسى امللك وا تعلى على القمم  املنتقى من  ميم اجملد  ىىىىىىىىىىتده

 و يته شا  يف عرب ويف عجىىىىىم  وطار هاليمن يف اآلفاق طىىىىىىىىىىىائره
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 أهدي امللوك وعنه راد كل كىىىىىمي  مساعيه وهىىىىىىىىىىمتهتقا رت عن 

 با الورا شهد األعداء بفضلىىىىىهم  من آل جعفر الغر الكرام ومىىىىىىىىىىىن  

 مشيد بنياهنم هوما مبنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهدم  أعلوا بناء العلى فوق السماك فمىىا

 قنا الصم واملش وبة ا ىىىىىىىلمبا ال  تسعى امللاكي هبم يف كل معركىىىىىة 

 وأ عنم هلم األمالك كا ىىىىىىىىىىىىىىىدم  قد ألبسوا كل باغ كل مسكىىىىىىىىىىنة

 قد زاد فحرا بعبد او  ي الكىىىرم  وملكهم أبداً أهامه اىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىررٌ

 يف والقلمهاجلود واملاضيىىىىىىىىا الس  شاد العال قبل أن تبدو عوارضىىىه

 وعن طالب املعاذ قط مل هىىىىىىىىىىىنم  ومل هزل يف اكتساب اجملد جمىىىىىىىتهدا

 ضنا احليا كافل األهتام واحلىىىىىىىىىىىىرم  اوث الصرهخ وايث اجملىىىدبا   ا

 وخيفض املال  بقاء على الكىىىىىىىىىىرم  فاجملد هرفعىىىىىىىىىىىىىىىىه نصباً لسؤدده

 مشس ومابان جنم يف دجى الظىىىلم  ة على املحىىىىتار ماطلعمثم الصال

 عليه واآلل واأل حاب كلىىىىىىىىىىىىهم   لى و لم ربي دائما أبىىىىىىىىىىىىىىداً  

*** 

 وقال رمحه او تعاىل : 
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  ول القىىىىىىىلوب املستهامه  وافيم مياد القىىىىىىىىوام الرشيق

 تيه الصبا هثىىىىىىىىىىىىين قوامه  ديس كالغصن الرطي  الورهق

 وله على الزهىىىىىىىنات شامه  يف وجنتيه الورد اصن الشقيق

 والىىىىىىىربق هلمخل يف ابتسامه  ويف ملاه العلب  ايف الررىيق

 من كبد عاشقه املضىىىىامه  ورشف  لساله هزهل احلىىىرهق

 مهنال املىىىىىنى واع ى مرا  من  اق من مبسمه رائق ورهق

 ما اللن  هتجرني على مه  وبعد قل ذ هاظىىىُىىىىىىيب العقيق

 وال رف قد رارب منامه  قليب لمل منك ما  ه ىىىىىىىىيق

 وفيضها زاد  نسجامىىىىىىىىه  و نسان عيين يف املدامخل ارهق

 هبقى مدة عمري دوامىىىىىىه  ونا على شرط الوداد الوثىىىيق

 وخدك الناعىىىىىىىىىم قسامه  ىىىىىىىيخل العتيقبلا قدك هاتلىىىىىىىىىىى

  ن طىىىىىىوال أوقصار مالمىىه  ولو هو رفيقما ا غي  ىل العا ل 

  كران من اري الىمُىىدامه  قليب بعشقك قىىىىىط ماهستفيق

 و  التفم هارهم رامىىىىىىىىىىه  جد ذ بوقفه هارضي يف ال رهق
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 ها من روا افنان الررامه   ن التفاتك به فرج كل ضىىىىيق

 وخف من الرب انتقامىىىىىه  أشفق مبن هو بك معنى شفيق

 ماجار عشقك يف ارتكامه  لوكان قلبك مثل خصرك رقيق

 راشاك من جور الظالمه  وراك جتري هاملليح العبىىىىىىىيق

 شفيعنا هوم القىىىىىىىىىىىىىىىيامه  واختم مبن هدفخل علاب احلرهق

  ىل الىىىىىىىىىىىىهداهه والسالمه   لكنا ال ىىىىرهق  مد اللي به

 بالعز يف دار املقىىىىىىىىىىىىىىامه  رقيقرقيق من  لى على امحد 

*** 

وقال رمحه او تعاىل جوابىا لىبعض  خوانىه ملىا شىكى  ليىه مىن شىدة         

 العشق : 

 وانىىىتحابي وشوقي والسقام  اىواألن ف ارامي ووجدي 

 اللي عىىىىىىىىىىام يف حبر الغرام  ضنا احلزهنهدري العاشق امل

 آه لو اق مابي كان هىىىىىىىىىىام  نا  من جور عشقه كل را

 بُح بعشقك فما عاشق هىالم  ها لي  الكرا كن ذ معىا 



 363 

 عن كىُث ري وقيس املسىىىىىىتهام    العاشقاهات  لسل ردهث 

 ر الضرامتشتكي يف احلشا ر   ن تكن من فراق النازرىىا

 كل عاشق ههيجه احلىىىىىىىمام  وازعجتك احلمائم باحلىىىىىنا

 هص رب عل حيظى بالىىىىمرام  واملعناى   ا قلبه ف ىىىىىىىىىىىىا  

 هكلا قاله القوم الكىىىىىىىىىىرام  فاملعاذ مقام الصابىىىىىىىىىىىىىرهن

 ىىىالميف اجلواب املعجل والسى  وابسط العلر ها احلرب اللها

**** 

 } قافية النون {

 وقال دد  السل ان علي بن عمر بن بدر الكثريي : 

 ملا تغناى يف األراك على ف ىىىىىىىىىىىىىنن  الشجن د  احلمام وهاج عن قليب 

 دَنفٍ وفىىىىىىىىراق  با جفين والو ن  بعث الصبابة يف رشاشة مغىىىىرمٍ

 رىَىىىىىر  تلكار املالع  والدمنمن   لعبم بي األشواق واررتق احلشا

 و بة لو  هىىىىىىىىىىىوا الرش  األان  ماطال شوقي للمىىىىىىىىىىىىرابخل رابة

 ىىحصر الرقيق مُىىورد ا د احلسن  رهان مالوي املآزر ظامئي الىىىىىىى
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 الف ند القوام مُبَىىىىىىىىىىىىىىىىىلََّدٌ للوي   أملى املراشف فاتر األحلاظ ميىىىاا

 للوي النهى منلا رآه وما افتىىىىىىنت  ما ااه الرمحن    فتىىىىىىىىىىىىىىىىىنة

 با الورا من دون أبناء الزمىىىىىىىىن  ضربم بي األمثال يف شغفي بىىه

 أشكو النوا و ىل متى أشكو احلزن  فإىل متى أشكو اهلوا و ىل متى

 ي هبا وطراً و  أقضي شجنأقض  أكلا رياتي كلىىىىىىىىىىىىها  ضي و 

 فلعل أن تصغي  ىل عتيب ولىىىىىىىىىىن  وأعات  األشجان اىىىىىىىري مقصر

 وتدهين يف طي  ري والعلىىىىىىىىىىىىىن  قسماً مبن جعل الصبابة دهىىىىدني

 وألجرهنْ خيل الغىىىىىىىىرام بال ر ن  ألخالىىىفنا عوا ذ يف رىىىىىىىىىىىىىىىبه

 يف نشر أمدا  الىىىىىهمام أبي احلسن  نظام شعري املنىىىىىىىىتقى  وألجعلنا 

 خابم هدٌ وافته بالظىىىىىىىىىن احلسن  فإىل عليٍّ منتهى قصدي فىىىىىىىىىما

 رت  املكارم والفحر  ىل القىىىىىىىىنن  ملك ترقََّى للعىىىىىىىىىىىىىىىال ومسا  ىل 

 املُكىىىىىىِىىىىرُّ به الفوارس  تحن ررج  ملك   ا اشتجر الرما  مب قىىىىىىطٍ

 ترفٌ   ا الرعدهد طاش به األفىىىن   تلقاه ثبم اجلىىىىىىى ش  دهشٌ و 

 وثباته هوم التصادم واألرىىىىىىىىىىىىىىىىن  ليث ترا ُ األ د من وثىىىىىىىىىىىىباته



 365 

 ىننهوم النزال على جسومهم جىىىىىىىى  والقوم قد جعلوا السواب  يف الواى

 أعقاهبم فالليث ليس مبؤتىمىىىىىىىىىىىىن  فإ ا رأوه مصمما ولىىىىىىاىىىىىىوا على 

 من ب  ه مستعصم بلرا رضىىن  هغشى الواى متبسما فك نىىىىىىىىىىىه  

  نن0000ك  ود يف تقىىىىىىىىدمهم   يف فتية وردوا اهلياج عىىىىىىىوابسا

 وذ ففيه من البالاة كل فىىىىىىىىىىىنق  ها أهها امللك اللكي أ ىىىىىىىخ  ىل

 أبداً لتنبله وتبحس يف الثىىىىىىىىىىمن   عقد من الدر الثما ومل تكىىىىىىىىىن

 وأعله من أهل الغباوة والضىىىىىىىغن  و نه على اجلفارمه باإل غا ىأك

 جتلى ببهجة نورها ظلم األرىىىىىىىىن  هو  يقل األررار بل هو جلوة 

 فتلقها بالبشر منك وباملنىىىىىىىىىىىىىىىىن  ابن الكرام فرهىىىىىىىىىىىىىىىىدةو ليكها ه

 داني ا ل اره  دار يف الوطىىىىىىن  محلم  ليك شكية من وامىىىىىىىىق

 قلتم له اظعن أوتنح ملا ظىىىىىىىىىىىىىعن  أضحى  با اري  بوب فلىىىىىىىىىو

 مستمهن با الورا عاري الىىىىىىبدن  أهليق  ني يف جىىىىىىىىىىىىنان نعيمكم

 أجلو به  ي وهغشاني الىىىىىىىىىدرن  أوأشتكي اإلمالق   أجد الىىلي

 أني أميل  ىل العراق أو اليىىىىىىىىىىىىمن  راشا جلودكم اللي عم الىىىىىورا
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 لدوا امل اها للمواه  واملىىىىىىىىىىنن  والناس من كل اجلهات  ليكىىىىىىىىىمُ

 مل اليب   كان  اك ولىىىىن ولىىىىىىىىىن    ارٌ عليّ   ا قصىىدت  واكىىىىمُع

 ووليدكم وأبو نوا كىىىىىىىىىم احلسن  وأنا ابن أوس فيكمُ وجرهركىىىىىىىم

 هادي الربهة بالفرائض والسىىىىىىىىىىنن  ثم الصالة على النيب  ىىىىىىىىىىىىىىمد

 مانا  شحرور الرهاض على ف ىىىىنن  ىداً لى عليه او دأبًا  رمىىىىىىىىى

 أوبان  بٌح أودجى ليل وجىىىىىىىىن  واآلل واأل حاب ماه  الصىىبا

 ماشتاق  ٌ  للمرابخل والدمىىىىىىىىىن  وكلا السالم على النيب وآلىىىىىىىىىىه

*** 

 وقال ددره وهي من موشحاته : 

 عنىىىىىىىدمي الوجن  عنىىىىىربي املراشف اللعس

 راز أ ري ومىىن  بالعيون الفىىىىىىىىىىواتر النعس

 روضة احلسن خده الياقوت

 وب حلاظ طرفه هىىىىىىىىىىاروت

 فيه عقلي مُحىىىىىىىىىىيار مبهوت
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 من رآه افتىىىىىىىىىىنت  يف  ياه فتىىىىىىىىىىىىنة اإلنس

 طاب كل الزمىىىىىن  لو  فا ذ بقىىىىىىىىربه أنسي 

 ده املسكيمل بداذ خىىىى

 ورماني بلحظه الىىىىىىىىىىرتكي

 ضا  من جور ربه نسكي

 وجفىىىىىىاني الو ن  لبسه التيه والضنى لبسي

 يف بىىىحور الشجن  من جتنيه ابم عن رسي

 مامعيين على اهلوا ها ا 

 اري نظم القرهض باألمىىىىدا 

 يف ابن بدر املظفر اجلحجا 

 حلسن ي الفعال ا  طاهر األ ل طي  الغرس

 جلََّ يف كل فىىىىىىىن   جمده يف عىىىىىىاله كالشمس

 زاده او يف العال  كا

 ومحاه بو الضحى والتا



 368 

 وب  رار ماروا ها ا

 من مجيخل ا ىىىىىىىىن  ووقاه بآهة الكىىىىىىىىىىىىىىىر ي

 مابدا أوب ىىىىىىىىىىىىن  وب نوار رضرة القىىىىىىىىىدس

*** 

 سل ان عمر بن بدر و دارها هبله األبيات : وكت  رقعة  ىل ال

 تزهىىىىىىو هبا األوقات واألزمانُ   ُعدٌ هدوم وهبجىىىىىىىىىىىة تزدانُ

 ومسا هبا التمكا واإلمكىىىىىىان  طلعم  عودك يف بروج  عادةٍ

 واحلا دهن فحسبك الررىىمن  عز و قبىال فال ختشى العىدا

 امم أنوفىىىىىىىىىهمُ دنوا أوبانوار   زلم يف كنف اإلله ورىىىرزه

 نىىىىىىىِىىىىىىمْ فاملحاوف كلهن أمان  و  ا السعادة  رظتك عيوهنا 

**** 

وأر ل  ليه األااخلواري كتابا مىن بعىض أفاضىل  ىنعاء هىو علىي       

 بن  مد الصنعاني هلم فيه التنمياك ) التب  ( املشوم يف ضمنه هله األبيات : 

 أنصم لشكوا رائرٍ ولىىىىىىىىىىهانِ  يف الىىىورا هاخري من هدعى لبيبا
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 فامسخل شكية خاطىىىري ولساني  من رادث يف دهرنا عىىىم الورا

 يف شرب  اك زاىىىىىىانف الفتيان  نو  من الشجر ا بيث تسارعم

 ومثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىقل ومصفر األبدان  جعلوه دأهبمُ و اك مُحىىىىىىىىىىىىدرٌ  

 شجراً وباعىىىىىىىىىىىىوا  اك بامليزان  ما  وزادوا فوقىىىىىىىىىىىىىىىهبللوا به 

 قد قارفوا من طاعىىىىىىة العصيان  اشا على اشٍ وماقنعوا بىىىىىىما

  مولة عُرفاً على العىىىىىىىىىىىىىىيدان  جعلوا له من قصبة مصىىىىىىىنوعة

 البوار ومسكن األرىىىىىىىىىزاندار   مسوه بورهىىىىاىىا نعم هشتق مىىىىىىىىىن  

 أنفا ه نىىِىىتناً هرا بدخىىىىىىىىىىىىىىان  وأتوا بنار فوقه فتصاعىىىىىىىىىىىدت

 والشم قلم بل الكرهه الىىىىىىىداني  قالوا هو النىىىنت املفر  طعىىىىىىىىىىمه

 راشاكموا يف العرف روث أتان  ال عم مر والشميم ك نىىىىىىىىىىىىىىىىىىه

 ولشاربيه من الىىىىىىىىىىىردا شيئان  لوي النهى يف تركه مندورىىىىىةل

 وكلا  ا عىىىىىىىىار على اإلنسان   ُمٌ وشَمٌ هكرهان كىىالهىىىىىىىىىىىما

 كي هُدخلوا بىحىىىىىراً  ىل األ نان  جهلم عقول مقدما ثغورهىىىىىىم

 األشراف واألعىىىىىىيان من شيمة  وهرون  اك ت دبا وك نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه
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 يف الشر   دو  بكىىىىىىىىىىىل لسان  من كان حيضره فلاك مقىىىىىىىىىدمٌ

 معنا ا يف األمر كالبنىىىىىىىىىىىىىىىيان  والعقل تعضده الشرهعة  نىىىىىىىىىىما

 ف جابه  ار  الدهوان الشيخ عبد الصمد بقوله : 

 تشبيهه بالدر واملرجىىىىىىىىىىىىىىىىىىان  ن  هاراقما شعرًا أنيقا جلََّ عىىىىىىىىىى

 ني م  ليه قالئد العقىىىىىىىىىىىىىىىىيان  هلا هو العقد الثما نظامىىىىىىىىىىىه

 عيناك أومسعم بىىىىىىىىىىىىىه اآل ان  تشكو رعاك او  ا قىىىىىىد رأت

 ىىىىىىىىىثماندون انتهاب الرو  واجلى  شجراً  عافا  ُمُّه  هنىىىىىىىىىىىىتهي

 قوم من األوباش واألعىىىىىىىىىىىىىىىيان  عكفوا عليه هشربون دخىىىىىىىىىىانه

 شؤم أتى يف آخىىىىىىىىىىىىىىىر األزمان  هلا لعمر أبيك عارٌ شربىىىىىىىىىىىىه

 دتصه يف فيه كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل أوان   هل عاقل هرضى دخانا منىىىىىىتنا

 فلبئس ما أجرا على األ ىىىنان  شدهد لثغىىىىىىىرهأوجيل  البحر ال

 هعلو فت مس هبىىىىىىىىىجة اإلنسان  أوليس من  اك الدخان تكاثف

 وجتاف بورهىىىىىاً أتى بدخىىىىىىىىان  وهثري داء السل فانظر واعىىىىىترب

 يف  لك البوري وكل هىىىىىىىىىىىىوان  عا البوار ورأس كل  حافىىىة
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 ظهرت بشؤم العار يف البىىىىىىىلدان   يسة من كافىىىىىىىرهو بدعة ود

 ب را لٍ من شىىىىىىىىىىىىىىا خل أوداني   ارو  ن  عم األرا ل واقتدت

 فعل اجلهول كىعىىىىىىىىىىىىىر م الصبيان   ن العجي   وو العقول  عوا  ىل 

 ىىىز  مكانلقم ال رهق  ىل أعىىىىىىىىىىى  للوي العقول بصائر  لكوا هبىىىا

 فيما أتىوه فلاك رالٌ ثىىىىىىىىىىىىىىاني  و وو اجلهالة  عتبار بفعلىىىىىىىهم

 فلقد أبان ب وضح التبىىىىىىىىىىىىىىىيان  أومامسعم ابن احلسا وقولىىىىىىه

 أدنى  ىل شىىىىىىىىىرف  ىل اإلنسان  لو  العقول لكان أدنى ضىىىىىىىيغم

**** 

 عمر بن بدر :  وقال دد  السل ان

 وبزهر نرجس طرفك الو نان  قسما ب لعم خدك الرهىىىىاىىانِ

 خىىىىىىمرٍ ومن در ومن مرجان    منومبا روا التلعيس يف شفتيك 

 ىىواهي الدقيق وردفك املىىآلن  الىىوبل ف مع فك الرشيق وخصرك 

 ني ني حببك مسىىىىىىىىىىىىىىتهام فا  وبعز  ل ان اهلوا وتللىىىىىىلي

 ىى  و ال مسلوب التجلد واني  رريان  رتق احلشا متمزف الىى
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 مل ابم عين والسلىوُّ جفاني  والنوم آىل  هىىىىىىىىىىىىىَىىىلمٌ بناظري

 تلكار أهام الصىىىىىىىىىىىىبا لكفاني  لو مل هكن ذ منك ها أملي  وا

 شجانأ كم بقليب  عىىىىىج األ  لِمَ   ويف األرشاءِ نار  ىبابة

 كمداً للاب الصحر من أرزاني  لسريلو  مس الصحر األ مُ 

 بالو ل فالىىهجران قد أوهاني  فيك قبل تالفها فتالف روري

 ه لم كوبل العارض الىىىىىهتان  واررم فدهتك عربة لو ك مىىىا

   ٌ بُىىىىىىىىلي بالبا واهلجران  او يف  رياء نفس متىىىىىىىىىىىىيم

 فاررم بقاه جزهم بالغىىىىىىفران  رىىىىىىىىاٌ له    بكى ماهنقضي

 ب بي علي واه  العقىىىىىىىىىىىيان  فلقد أتيتك خاضعا مستشفعا

 عمر ابن بدر اامر اإلرسىىان  خري امللوك قددها وردهىىىىىىىثها

 ىىىإ  الم منه يف منى وأمىىىىىىان    ايث األنام وكافل األهتام فالىىىىى

 فهو اجلواد الواضح الربهىىىىىىىىان  ا ُلق العظيم  جىىىىية   ملك له

 للمجد فحىىىىىراً شامخ األركان   رب الرئا ة والسيا ة من بنى 

 كل األنام قصيها والىىىىىىىىىىىىداني  جمده عن ل عن مسارته و ل 
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 أطواق ورق محاهىىىىىىىم األركان   فرتا املواه  منه يف أعناقهىىا

 أطيارها باليمن واإلهىىىىىىىىىىىىمان  ى أفنان دورة جمده  درم عل

 هُىىىىبىُّوا  ىل املتفضل السل ىىان    نودعا منادي اجلود يف األق ار 

  ُبل الفىىىال خَبىَىىىبًا بغري تواني  قاطعيركبوا  ليه على النجائ  

 ق خل الفجاج على متون هجان  وأتوه من كل اجلهات جتشىىموا

 هام الربى واألمعر الصىىىىىىىىواان  ما وخدت علىلِ امسهادميم من

 حنو ابن بدرٍ م عم الضىىىىىيفان  تفري أدهم األرض وهي روا مٌ

 نسمخل به يف اابر األزمىىىىىىىىىىىان  ما أن رأهنا مثله كال ولىىىىىىىىىىىىىم

 وشروانجمىىىىىىىىىىىىدٍ و كسرا أن  مل حيكه هِىىىىىىىىىرمٌ و  ابور يف 

 من قيس أوهىىمدان أوا فان  هل مثله فيمن تقدم قىىىىىىىىىىىىبله

 أبداً و  هبان أوا ىىىىىىىىىىىىىفان  كال و  يف محريٍ شم الىىىىىىلرا

 ومبا به با األنىىىىىىىىىىىىىىام رباني  قسما ببا خ جمده و ىىىىىُىىىىمُو هِ

 ارة منه باإل عىىىىىىانلم اإلش   ن امللوك  ليه تسعى طاعىىىىىة

 عكفم وشا  نداه يف البىلدان  فشوارد اجملد األثيل بسورىىىىه



 374 

 فيه فما مدري وما تبىىىىىىىياني  بو ف ماملك عجزت عن القيام 

 وأشاد جمداً با خ البنىىىىىىىىىىيان  اللرابالسيف والقلم ارتقى أعلى 

 ه شر نوائ  احلىىىىىىىىىىىدثانوهقي  فاو هرعاه بعا عىىىىىىىىىىىىىىىىىناهة

 خري الورا املحتار من عدنان  ثم الصالة على النيب  ىىىىىىىىمد

 فتحرشم بلوائ  األاصىىىان  باى لى عليه او ما رت الصَ

 انىا محام األهك يف األفىىىىىىىنان  واآلل واأل حاب واألتبا  مىىا

**** 

 بدر :  وقال دد  السل ان عبد او بن عمر بن

 واتركانيوا هبا ريث شئتما   هله الدار هاهنا خليىىىىىاني

 مبزهد وفوق ماتعىىىىىىىىهداني    مىىىىال   فإنىىىىىىما الود باقٍ

 هاهنا من ثنى هواه عناني  أنتما خىىىىىري من ألفمُ ولكن

 شاال فاعلرا و تعل ني  ذ يف احلي عن رريلي شغلٌ

 بالتثين وبالد ل  ىىىىىباني  ففؤادي أ ري خشف ربي 

 يف هواه والصرب عينَ فاني   راز رِقي ومل هىَىىىىىرقََّ ملا بي 
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 قد جفاني املنام ملا جفاني  طال وجدي به ومل هدر أني 

 و ىل منهج الغرام دعىىىىىاني  فهواه أضلين عن رشىىىىىىادي

 ىىىىتانفوق اصنٍ تىُقِىىلََّه رمل  جتلى  بدر رسنٍ يف ليل شَعرٍ

 فهو هازٍ بالبان وا ىىيزران  كلما هىىىىىىىىىزا قده النضر لينا 

 أشن  بارد وعن أقحوان  با مٍ عن نظام دُرٍ أنىىىىىىىىيقٍ  

 للََّ ذ من تقلقلي ما أعاني   تلمين  ن  م وجدا عليه

 فعَالمَ املالم هامن حلىىىىىىىىاني  طاب ذ يف هواه خلخل علاري

 امتحانيوا لُ عن  بوتي كفيم   ا عداك اراميخلين واهلو

 اجلنانأمسج املرء وهو خاذ   ما ألىىل الغرام والعشق بل ما

 الغوانيفهو قاسٍ مل هدر عشق   كل من مل هبيم رلف اشتياقٍ 

 ماثناهم عن الصبابة ثىىاني   ن للح  معشراً ورجىىىىىا 

 ضيخل لِىىىىىبانىىر أبوجعفر ر  مثل ما للعلى وللمجد والفحىى 

 شان برفعةمن أ ول زكم   منبخل اجلود خري فر  تسامى

 ودانيأعلى امللوك قاصٍ  ىىلهِ  عبد الىى والسمارةمنتمى اجملد 
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 ترتامى على متون اهلجان  من  ليه الوفود من كىىل فىىىىجٍ

 نارالت اجلسوم  ا تعىىاني  ف ضحمكلفوها ق خل الزباري 

 الشان عظيميف محى ماجد   وا رتارواف ناخوا مُ يىىىى هم 

 وهزبر   ا التقى الفيلقىىىان  هو يف ا ل للىىىىىىىىىىربهة ايث

 وأرا  الصرهخ قل  اجلبان  طاشمو  ا ما احللوم يف الرو  

 ماعليه أمىىىىىىىىىران هلتبسان  فهو طودٌ   هعىىىىىىىىىىرتهه نزوق

 هلب األ فهىىانف نةً وامل  وهو  حبان من قا و هىىىاسٍ

 ومضاء ودونه ابن  ىىنان  معن شيبان دونه يف ع ىىىاءٍ

 تلق طلق اجلبا مسح البنان  زره  ن شئم طالبا منه رفداً

 الزمانوكلا الصيم منه ملؤ   باًىىهو ملوء القلوب رباً ورُع

 وارتقاء هعنو له الفرقىىىدان  جدد او ملكه يف نعىىىىىىىىىيم

 عدنانخامت الر ل مص فى   ىىىىىىىىىىىه تبل  طهو الة اإللىىىى

    هدانا لسُىىىىنةٍ وبىىىىىىيان  من على املنهج القوهم  لكنا

 ماتغنم محامة فوق بىىىىان  و الم عليه واآلل دأبىىىىىىىىىىىًا
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 ليس منا    ولللن  جاني  ها  لىىىهي شفعه فينا فإنىىىىىاىىىىا

 خوفنا يف معادنا باألمىىىىىان  دلوأنلنا رضاك ربي وأبىىىىىى

**** 

وقال هله األبيات البدهعة اليت كل بيم منها مستوي الش رهن بتقدهم 

 وت خري ، دد  هبا السل ان عمر بن بدر :

 واكبدي من هىوهم تىىيامين  تىَىيىامين من هوهم واكبدي

 را بدا يف  ىىىناه رريني  رريني يف  ناه رىىىا بدا 

 مقلته بالنىىىىىىىىىىىىبال ترشقين  بالنىىىىىىىىىىىبال مقلته ترشقين

 واتلفي بالصدود عىىىىىلبين  علبين بالصدود واتىىىىىلفي

  ا قلقٍ يف هواه  ىىىىىىريني   ريني يف هواه  ا قلىىىىىىىقٍ

 هوعىىىىىىىدني بالىىلقا ود لين  د لين بالىلقا وهوعىىىىىىىىدني  

 أرقبه بامل ال كلىىىىىىىىىىىىىفين  ىىال أرقىىىىىبهكلفين بامل ىىىىىى

 رىهته  ن ررمم وارزني  وارزني  ن ررمم رىهته

 بعد قِال بالو ال واعدني  واعدني بامل ال بعد قىىىال
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 كاشحه را ااب وا لين  وا لين را ااب كاشحه

 من فمه كالرريق أرشفين  أرشفين كالرريق من فمه

 طالعىىىىىىىه بالسعود شرفين  ىىىىىىىهشرفين بالسعود طالعى

 يف عُمىىىر باملدهح أ عدني  أ عدني باملدهح يف عُىىىىمرٍ

  ؤدده للنظىىىىىىىىىىىىام علمين  علمين للنظىىىىىىىىىىىىام  ؤدده

 من هده بالنوال ألىىىىىىىىىىفين  ألفين بالنوال من هىىىىىىىىىىده

*** 

 ر : وقال دد  السل ان عمر بن بد

 على بساط أزاهري الرهارىىىىىىىىىىىىاِ  رق املدام وراق الوقم فا قيين

 تلقى انشرراً فليس احلا كاحلىىىىا  فإن شربك هوم الدجن أرسن ما

   والضحى قسما والشر  والىىتا  أهعىىىىرب الدجن  شربٌ و طربٌ

 ىىىرج البساتاهلا العقار على مىىىىى  ما اإلعتلار وقد نادا اهلزار لنا

  هباء قد عتقم من عهد قارونِ  على طربفاانم زمانك واشرهبا 

 مستظرفا عن نبا نو  و ي الىىىىنون  لو أهنا ن قم أبدت لنا خىىىىىىرباً
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 نفث هزهل العنا عن كل  ىىىىىىىىزون  زفريها با أرشاء الد نان لىىىىىىىه

 زجاجة والبَلىىىىىىُّىىىىىىورِ والصابا ال   نا أشعتها هبدي السرور لىىىىىىنا

 ختتال مابا لىىىىىىىىىىىىىرهك وتسكا  را ٌ ترو  هبا األروا  من طرب

  كنم يف الندامى أي  كىىىىىىىىىىىا  ولىلحُىىىمَياا دبي  يف العروق وقد 

  ىل السرور فما قل ٌ مبغىىىىىىىىىىىىبون  هناك طاب زمان الشرب فانقلبوا

 أان أروا على نغم القىىىىىىىىىىىىىوانا    رشاءٍب هنيئا مرهئاً من هدي فاشر

 فجوده يف الرباها اىىىىىىىىىىىىىىىىىري  نون  وثق بعفوٍ من الرمحن لظى بىىىه

 فإن تكن مقن اً أزرهم بالىىىىىىىىدهن  أرسن بربك ظناً فهو  و كىىىىرم

 أرجى لديّ فليس العلل هثنىىىىىىىيين  فإن و أل ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىافاً ورمحته

 ىى  وتىىىىىار والشادن األروا هغنيين   كم ليلة بم أرسوها على نغم الىى

 وتارة بدم الصهباء هعاطىىىىىىىىىىىىىىىيين  ثمه  ىىىىىىىىىىىىىىىىطوراً أقبل خدهه وأل

 ىىىىىا  وقىىىىَىىىىدُّه خيجل األاصان بالىل  خشف ك ن  ام البدر طلىىىىىعته

 رأس الرئا ة بل تاج السالطىىىىىىىىا  منهاج ريب له دهن ومىىىىىىمتدري

 من آل جعفر الغىىىىىىىىىىىىىىىىىىر املياما  أبو عليٍ شجا  الدهن خري فتىً 
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 من شا  مفحره يف الغرب والصا   مامنا عمر املسعود طالىىىىىىىىىىىىعه

 نم بىعىىىُىىىىىىىىىىىىىىىالهُ أي لصا لص   ان ا الفة من أهل العناد وقد

 على النفاق فباءوا منه بالىىىىىىىىىىهون  وفلََّ شوكة أعداء لىىىىىىىىها مردوا

 ىىسمر الدقاق وبالشم العرانىىىىىىىىىىا  باألعوجية والبيض الرقاق وبالىىى

 ق  األباطيل جتري بالشواهىىىىىىىىىا  يف جحفل رشوه من كل  هلبة

 ترمي ثواقبه رزب الشياطىىىىىىىىىىىىا  ود بالنقخل مسوَدٌّ جوانىىىىىىىىىىبهواجل

 ىىراجا هاعصمة الالجا والىىىىىدهن  فيابن بدر بن عبد او ها أمل الىى

 كم  ا الرتهث من راٍ  ىل رىىىىىىىا  منتهزوا بق  بق  أهنض  ىل قشن

 ار املالعىىىىىىىارزب الفساد وأنص  أما كفى ماجرا من طوعزي ومن

 والبيض مابا مصقول ومسىىىىىىىىنون  ما اإلنتظار وخيل احلرب مسرجةٌ 

 للحرب  تس  و والىىىىىىىىىىىىىىىدهن  فابعث لبيم زهادٍ كل منىىىىىتدب

 أ راً وهتتك منهم كل مصىىىىىىىىىىيون  رتى  زقهم قتال وت خلهىىىىىىىىىم 

 يف البيد مابا مضروبٍ وم ىىىىعون    ىىىواوتستبيح رِماهم بعد ماتركىى

 أم ا تفزهمُ تدبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىري مفتون  أهم نسوا عادة فيهم لنا  لىىفم
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 مل هشكروها بإمهىىىىىىىىىىىىال وتسكا  أم ارهم    بدت منا مسالىىىىىمةً 

 انىىىىىىىىىىىىىىا  هلا لعمريَ تغىىىىىفيل اجمل  أظىىىىنُّ  لك عزاً عن نزالىىىىىىىىىىهم

 تنىىىىىىىىىىىثال رول أار الوجه ميمون  أهن النجاءَ   ا  الم جحافلنا

 هغشى اهلياج جب ش اري م فىىىىىىىون  ومنعلي  ي احلزم والرأي السدهد 

 نصرٌ عزهزٌ بت هيدٍ و كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  ما ار يف فيلقٍ    تىقىىىىىىىىىىىىدمه

 وث  الليوث و  را  السرارىىىىىىىا   كل معركىىىىىىىىىةمن معشر هلمُ يف

 من عبد جودك هاتىىىاج الرباهىىىىىىىا    ليكىىىىىىىها هابن بدرٍ من  بك بل 

 ويف وفاءٍ ويف عىىىلم وتبيىىىىىىىىىىىىىىىىا    ها أورد الناس يف رلم ويف كرم 

 احلق والدهىىىىىىىىىىن هادي األنام لنهج  شرفا الورا أعلىثم الصالة على 

 ورق احلمام على دو  البساتىىىىىىىا  ما درمواآلل والصح  واألتبا  

*** 

   وقال ددره أهضا : 

 ومغانياً روت األان الغىىىىىىىاني  جاد الغمامُ مراتخل الغىىىىىىىىىىىز ن

 ادق هسح بوابل هتىىىىىىىىىىىىىىىان  و را عليها كل أ حم هاطل
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 ىىغيد احلسان نواعىىىىىم األبدان  الىى هبا لعبمعا طال ماحييي ربو

  لبم بسحر اللحى كل جَنان  من كل فاترة اللحاظ   ا رنم

 قض   اهل يف ربى الكىىىىىثبان  فك منا تلك القدود ترحنىىىىىىىىىىىاً

 أ مى فؤادي    رنىىىىا فرماني  جىىشف ردا  أدعومبهجيت خ

 قوت القلوب و لوة األرىىىىىزان  ىىناتهظيبٌ من األعراب يف وجى

    وررم برارىىىىىىىة النشوان  تاو ماطالعم طالخل خىىىىىىىىده

  فوفة بشقائق النعىىىىىىىىىىىىىىمان  ماء الشبيبة فوق ورد خدوده

 والشمل جمتمخل بوادي الىىىىىىىبان  مل أنسَ أهام التوا ل والىلىىىىىىىىىقا

 األدنانىىصرف الكميم تدار يف   وبيننا الى ومنادمي من قد هوهم

 با الندامى يف بروج هتىىىىىىىىاني  مشس م العها  عود كىىىؤ ها

 بالورد واملنثور والرحيىىىىىىىىىىىىان  يف روضة مفروشة أرجاىهىىىا

 برتاجخل النغمات والعىىىىىىىىيدان    وتراقص الندماء من طرب الغنا

 ىىفردوس با احلور والولىىىىىىدان  حنن يف الىىلِمَ  هباشرنا السرور و

 رُعياً هلا من معهد وزمىىىىىىىىان  هلفي على زمن الصبابة والصبا 
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 أخرا فتربد لوعة األشجىىىىىان  واهاً له لوكان هرجخل مىىىىىىَىىىىىىراة

 ىىواشا بعد البا واهلجىىىىىىران    وهزورني ملك اجلمال بغفلة الىىى

 شبما هزهل ررارة الىىىىىىىىىهيمان  من  لسال رائق ثغرهف  ُفُّ 

 واإلرسانراوي  فات احلسن   وأرا مُعلب مهجيت وربيبها 

 بظبى فتور لوارى األجفىىىىىان  من مل هزل هس و على عشاقه

 جيش ابن بدر الضيغم ال عان  فك هنا يف العاشقا   ا   م

 زال   ا التقى اجلمعانىىىىىىهوم الن  عمر ابن بدر  ادق احلمالت يف  

 والنقخل مرتكىىىىىىمٌ على الفر ان  هلقى الفوارس بامساً متهلىىىىىىىال

 ومعفر األب ىىىىىىىىىىىىىىىال واألقران  وهو املفرج يف املالرم ضيقها

 كم دوخم يف األرض من بلدان  كم فرقم مجعا كثيفا خيىىىىىله

 تام  دقا عصمة للحىىىىىانيىى ه  هو نا ر اإل الم رقا كافل الىى

 انىىرة والفصارة واضح الربه  والرجاهو يف السمارة والشجاعة 

 للمجد بيىىىىىىىىىىىتا با خ األركان     بنىرت  الشوامخ تاهم به ال

 األقىىىىىىالم يف األوراق كل أوان  هاخري من رفلم بنشر مدحيه
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 رة بكل لسىىىىىىانشاعم مفاخ  هامفردا علما لكل فضىىىىىىىىىىىيلة

 وعال  ال دونه القىىىىىىَىىىىىىمران  أفدهه من ملكٍ تسامى جمىىىىده

 ىى مواه تزفر زفرة النىىىىىىىىىىىىىىريان  ملك له  مصام عزم هنزل الىى

 لم العجاج  واهم األلىىىىوان  جبحافل ملء الفجاج وشزب

 وطعانيف هوم ضرب يف الواى   جتري ب شباه األ ود شجاعة 

 دخان بثوبوالشمس قد رجبم   يف ليل نقخل مظىىىىىىىىىلم متكاثف

 برتاهك ومهىىىىىىىىىىىىىىىىىىند و نان  وك منا ملخل احلدهد كىىىىىىىىىىواك ٌ

 ثبم اجلنان وأيُّ ثبم جَىىىىنان  يف ظل ماضي العزم أرو  با ل

 ألرىىىىزانجلََّى ظالم اياه  ا  ها أهها امللك اللي بظىىىىىىىىىىىباته

  فها وألََّ  عصبة ال غىىىىىىيان   ن الزوهدي زاد يف طغىىىىىىىىيانه

 هنجونه وأعىىىىىىىىىىدا رأهىىىىىىاً ثاني   وأراد أنا بزعمه عربىىىىىىىىىىىىىىىانه

 هشجي بغصتها مدا األزمىىان  فاهنض له وأ قه ك  ا مىىُىىىىىىرةً

 أخرا وثق بالوارد املنىىىىىىىىىان  ىرهايف كل هوم ارة يف أثىىىىىىىىىىىىىى

 وعساكر األروام يف الغىىىىىىربان  يف الرب اارات تىىُفىىىىر قُ مجعهم
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 يف  كم الىتىىىىىىىىىىنزهل والفرقان  فاعتدوافمن اعتدا بغيا عليكم 

 من رضرموت فالت را تواني  جعفراوابعث أبااألشبال  نوك 

 باليمن رهعم منه با فىىىىىىىىقان  ىىىىىىىقاو  ا بدا هوماً لوائك خافى

 منقادة باللل وا ىىىىىىىىىىىىىىىىل ن  وأتتك طائعة جترُّ  هىىىىىولىىىىىىىىىها

  بحانه من نا ر معىىىىىىىىىىىوان  فاو رسبك ثق به وكىىفى به

 ما انم الورقا على األاصان   ثم الصالة على النيب  ىىىىىىىىمد

 و ى السحاب بوابلٍ هىىتىىىىان   حاب ماه  الصباواآلل واأل

*** 

وقىىال دىىد  السىىيد العالمىىة الفاضىىل زهىىن العابىىدهن ابىىن  ىىيدنا اإلمىىام  

عبد او بن شيخ العيدروس ، ونىىىىىوًّه فيها بفضل أهل البيىم ال ىاهر رضىي    

   او عنهم : 

 ى ر األكوانُوبنشركم تتعىىىىىىىىىىىى  بوجىىىىىىىىىودكم تتنافس األزمان

 يف عىىىىىىىىىىىىا كل فضيلة  نسان  وبكم تفاخرت اجلهات وأنىىىتمُ

 معنى الكمال ومنك اإلرسان  أنتم مجال الكائنات وأنىىىىىىىىىىتمُ
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 بكم جياب وههتدي احلىىىىىىىريان  وبنوركم جتلى البصائر والدعىا

 والعىىىرفانوملا ا تبان الرشد   لو كم مل تنتهج  بل الىىىىىىىهدا

 حبضىىىىىىىىىىوركم وبسركم تزدان  رضرات أ كار اإلله منىىىىىىىىرية

 و را  ىل كل اجلىىىىىهات أمان  بكم الزمان هتلبم أخىىىىىىىالقه

 وجىىىىىىىىىىاللكم مل هشرق اإلدان  لو معانيكم ونور جىىىىىىىىىمالكم  

 ىىنها يف اجلهات مكانمل خيلُ مىى  أنواركم يف كل أق ار الىىىىىىىىدنى

 خسر احلياة ورظىىىىىه احلرمان  من  هدهن بىح  آل  ىىىىىىىىمد

 بوجودهىىم يف األرض أنىّ كانوا  فاحلمد و للي مشل الىىىىىىورا

 لعظيم فضلهم أتى القىىىىىىىىىىىرآن  اىىاهل الوفهم آل بيم املص فى 

 هبا األفىىىىىىىىنانأنوارها وزهم   فبهم ترهم تبجحم وت لىىىىىىقم

 وتع رت بعبريها البىىىىىىىىىىىلدان  و را  ىل كل اجلهات أرجيىىها

 رت  العىىال ومسم به األركان  زات بزهن العابدهن وفضىىىىىىىىله

 ر األ فيا من خصه الررىمن   كليل تاج األوليا مشكاة نىىىىىىىو

 البنىىىىىىيان رتى امشحر مبجده  من شاد بالعزم املكارم والعىُىال
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 وبه على خ   الزمان هعىىىان  وهو املىُعَدُّ لدفخل كل ملىىىىىىىىىىمة  

 يف ا افقا ردت به الركبىىىان  ها أكرم الكرماء ها من فحىىىىىره

 خ  ٌ ألىىىما وخانم األزمىىىان   انتم و يلتنا  ىل الررىىىىىمن  ن 

 واألرىىىزان جتلى به األشجان  هل ع فة أومنحة من جودكم 

 فلقد عاله من اللنوب دخىىىان  وهزول من قليب اشاوة رهىىىىىىنه

 رتى ت  ط  دونه كىىىىىىىىىىىىيوان  هامن له شرفٌ تعاىل رفعىىىىىىىىة

 راشا هضام نزهلكم وههىىىىىىىىىىان  أترا هضام من ارتمى جبنابكم

 ىىىىىىىريانوتسعرت بزفريها النىىىى  نرجوالنجاة   ا   م وبكم اداً

 ما  َحا وبلٌ هاطل هىىىىىىىىىىىتان  ثم الصالة على النيب  ىىىىىىىىمد

 فتماهلم يف دورها األاصىىان   لى عليه او ماه  الصبا

 ه وي السبا    ريه وخدان   لى عليه او مارك ٌ  را

 ىقانيف جو ه هغري به ا فىىىىىىىىىىىى   لى عليه او ماجنمٌ بىىىىىىىىىدا

 تبقى وهفنى الدهر واألزمىىىىان   لى عليه او دأبىىًا  رمىىىدا

 ودعى  ىل فرض الصىىالة أ ان   لى عليه او ماشادٍ شدا
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 و  باح من ق وجىىىىىىىىىىىىىىنان   لى و لم  و اجلالل عليه ما

 من بالصوارم للشرهعة  انىىىىىوا  واآلل واأل حاب أعالم اهلدا

*** 

 دد  السل ان عمر بن بدر :  وقال

 وهو باألشواق هقلىىىىىىىقين  مالسجخل الىىىىورق ه ربين

 فاض دمخل الىعا يف الوجن   كلما انى على فىىىىىىىىىنن

 مثل فيض العارض اهلنت

 وأ اب القل  والكبِىىىىدا  بعث األشواق والكمَىىدا

 ماتغنى يف احلمى وشىدا  ليس تغرهد احلمام  دا

 دجى    من الشجنيف ال

 مل هالمس مقلتيه كىىىىىىرا  فكالنا رال فَ السهىىىىىرا

 وأنا قليب بغىىىىىىىىىىىىىىري مرا   ره قد  ا  واشتهىىىىىىرا

 بغرامي لىىىىىىىىىىزا يف قرن

 معرض عين بىىىىال  ب   ذ ازال من بين العىىىرب
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 ه ورشائي منه يف لىىىىى  هو عين اري مقىىىىىىىىىرتب

 آه كم ذ فيه من  ن

 من رشيق قلبه كُلىىىىىِىىىمَا  من لص  هشتكي األملىا 

 فومعسول الىىىىىلمى قسما  بسهام اللحى را رمى

  ن عشقي فيه مستنن

 وال ال والشهد رهقىىىىىته  جنة الفردوس وجنىىىىته

 أ لبم عقلي  بىىىىىىىته  وفتيق املسك نكهىىىىىىىته

 قاه فينوا  باري عن ل

 رائز يف مهجيت خ ىىىرا  أهيف كالغصن  ن خ را

 و لىىىىُىىو ي عنه ماخ را  ركبم نفسي به خ ىىىرا

 وجتافاني على الظىىىىىنن

 لل ذ يف عشقه السهىىىىر  ظيب أنس وجهه قىىىىىىىمر

 لكن العلال مانظىىىىىىىىروا  لورآه عىىىىىىُىىىلََّذ علروا 

 ىىنعندمي ا د والوجىىىى
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 عندما ارجتم روادفىىىه  أايدٌ مادت معاطىىىىىىىىفه

  لسبيال فاز راشىىىىىىفه  أشن ٌ لىىىىوي مراشفه

 شافيا من  عج الشجن

 أوجفاني مل أمن تررىىىىىىىىا   ن هزرني مل أمن فررىىىىىىىىا

 با  باري بعد ما نزرا  وللاك القل  ما مسحىىىا

 مشتهاه عن ربى الوطن

 وتاليف رو  من قىىىىىىىتال  ا بوب لو و الماعلى 

 وتعاطينا كؤس طىىىىىىىال  بالتالقي بعد ما م ىىىىال

 وانتهزنا فر ه الزمىىىىىىن

 دجبم أزهارها امل ىىىىر  يف رهاضٍ رفها الشجىىىر

 والنسيم السجسج الع ر  وعقود ال ل تنتىىىىىىىىىىىىثر

 عابث بالدو  والغصىىىن

 يف خالل الدو  تفتىىىىىقد  ر تتىىىىىىىىىى ردوترا األهنا

 فتعاىل الوارىىىىىدالصمد  وتغنى طريها الغىىىىىىىىىرد
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 واه  األل اف واملىىىىنن

 وعليك اللهم نتكىىىىىىىىىىىىل  فبك اللهم نبىىىىىىىىىىىىىىىىىتهل

 كن ملن فيه لنا أمىىىىىىىىىىىل  فكما هارب قلم  لىىىوا

 العىىىلنرافظا يف السر و

 ومثال الوفد والشىىىىىىعراء  ابن بدر ملج  الفىىىىىىىىقرأ

 دنح اآلمال والوطىىىىىىىىىرا  مل خي  من أمىىىىاىىىهُ وعرا

 كل عافٍ مقرتٍ واىىىىىىىين

 وخضم اجلود  ن وهىىىبا  فهو طيثار   ا وثىىىىىىىىىىبا

 أعجز الكتاب وا  ىبىىا  شا  منه يف اجلهات نبىىا

 بتواذ فعىىىىىىىىىىىله احلسن

 من بنى يف با خ القىىىىىمم  ابن بدر شامخ الىىىىىىهمم

 فهو من حببوبة الكىىىىىىىرم  جمده بالسيف والقىىىىىىىلم

 و ميم احللم والفىىىىى ن

 منعش بالعز من  ق ىىىا  عُمرٌ لخمن قىىىىىىىد بس ا
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   ا اُيف األعادي واللج  با رال ي هيبة وع ىىىىىا

 وعفا عن هفوة األفىىىىىىن

 فحووا من جوده نعمىىىىىا  قصدته السادة الكرمىىىىا

 قد تسامى  يته ونىىىما  مل خيافوا بعدها عدمىىىىا

 يف جهات الشام واليمىىن

 ومسى يف اجملد  ىىىىتده   ار يف اآلفىىىاق  ؤدده

 فلووا اآلمال تقصىىىىىىده  وارد يف الدهر مفىىىرده

 هتىىىىىىىمز اإلنضاء للسنن

 هامدا قصدي وهاعتدي  هارضيخل اجلىىود ها ندي

 ها أنا  ا قد مددت هدي  أنم م موذ ومعتىىىمدي

 فاملها من جودك الىىىهنت

 وعهدت ا ري منك فعد  فجدقد ألفم الفضل منك 

 وملكم املكرمات فقىد  أنم فقم األكرما فسد

 نبزمام العىىىىىىىىىىىز والر 
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 من تسامى وارتقى وعال  وختاما بالصىىىىىىالة على

 من هكررها عليه فىىىىىال   يد السادات والفضىىال

 خيشى من بؤس و رزن

*** 

وقال هلكر تبالة وهي موضخل بالشحر ، ودد  شيحه العالمىة املىؤرخ   

  مد بن أبي بكر ال ي  : 

 م فتية للحي قد زانواأكىىىىرم هب  ذ يف تبالة  خوان وأخىىىىىىىىىىدانُ

 واألنس متصل والبسط أفنىان  الوا لبان الوفا والشمل جمتمىىخلٌ

 تىىىىىىىدار فينا من األفرا  أدنان  رفةىىوحنن يف روضة خضرا مزخ

 من دره شنفم بالسىىىىمخل آ ان  ونقلنا أطي  األخىىىىىىىىبار ننشره

 خالق تزدان  ورها مابه األ  طوراً على كت  اآلداب نقىىرأها 

 لى هبا من  دا األفهام أ هانجت  وتارة بيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىننا فيها  ادثة

 يف املشكالت له رَلٌ وتبىىىىيان  يف رضرة ابن أبي بكر  مد من 

 قوم هلم يف رفيعات العال شان   كرتالسيد األجمد ابن ال ي   ن 
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 ت ووردانتسعى  ليه مجاعا   در املرات  ق   اجملد  بررم

 يف روضة روهلا بالزهر ألوان  مُحىىىىىىىد قا  ليه مُحىىىىىىىىدِقا به

 انى ومال ك ن ال ري  كران  وال ري من طرب فوق احلدائق قد

 تراه هرقص تىىىِىىىىيهًا وهو نشوان  والغصن مر به ك س النسيم أمىَىا

 الىىوقم نيسان با الزهور وكل  وللمياه اطراد يف اجلىىىىىىىىىداول ما

  وب الغمام   ا ماهنل هىىتان  ويف اجلوابيَ مىىىىىىىىىىىاءٌ  هقاس به

 أدواءهم وهبا للقل   لىىىىىوان  يف  حة للوي األ قام ملهبة

 عنه اهلموم وزالم عنه أرزان    ال رف يف روضاهتا انتزرمرامن  

 ان ورحيىىىىىىىىىىىىىانوجلنار وبا   ردائق رفها فُىىىىىىلٌ وفااىىىىىىىىىيةٌ

 نشراً ترا  به رو ٌ وأبىىىىىىىىدان  ههدي ا زامى   ا مر النسيم هبا

 زالم لياليك واألهىىىىىىىىىام تزدان  فياتبالة رياك اإللىىىىىىىىىىىىىىىىىىه و 

  ادت به مضر احلمرا وعدنان  ثم الصالة على خىىىىىري الربهة من

 هوم   ا ا تعرت يف احلشر نريان  ىعنامن خصه او هادهنا وشافىى

 أاصانورق ومارقصم يف الدو    عليه مين  ىىالة او ما جعم
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*** 

 } قافية الواو {

وقال دد  السل ان عبد او بن عمر بىن بىدر هبىله األبيىات البدهعىة      

 اليت كل بيم منها مفتتح بواوهن وخمتتم هبما كللك : 

 روواألهل اهلوا وجدا عليه لقد   ةٌ ووجنة معسول الشفاه ألىىىىىىيا

 التوواوردها  خدهه علىبروضة   وواوات أ داغ ركا عقاربا

 شووا اهلوا جيوش لقليب وأرشائي  وواشِ حلاني جاهال باهلوا فما

  ارعووا فقد اطنبوا يف العلل جهال وما  ووارىىىىىىىرا مابيين وبا عوا ذ

 م مالوا  ىل الىىىىىىىلوم وا تووافكله  وو وس خناس اهلوا لعوا ذ

 ولو أررقوني باملالمة أو كىىىىىىىووا    أنثينفرض احل  ماعنه  وواظ ُ

 مارووا يف كلوخالفم أهل العلل   رقوقه أوفىووفيم رق احل  
 ثوواب مدا  من يف  وره الوفد قد   جفين الكراووا لم  هدي وارتوا 

 جعىىىفر كهف النزول   ا أوواأبا   وواتتين األلفاظ    كنم مادرا

 ومنه ع اش الواردهن قد ارتووا  ووبل ندا كىىىىىىىىىفيه هنهل دائما
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 ومن جوده املعهود فازوا مبانووا  ووافوا محاه قا دهن بنىىىىىىىىىيةٍ

 وعمهمُ منه احلبور مبا رىىىىىىىىىىووا  وواىل ع اهاهم وأ نى نواهلم

 ارتوواالناس من قوم على السؤدد هو   وواردة خلها  ليك وقف هبا

*** 

 وقال جوابا لبعض  خوانه وقد ألغز  ليه يف مسل ن : 

 بدهخل نظام ملغزاً باللي ههىىىىىىىىىوا    أتتين أراجٍ من فصيح مُهىىىىىلبٍ

 وكلفه يف احل  مامل هكن هقىىىىىوا  أشار  ىل خِلٍُّ  باه جىىىىىىىىىىماله

 تىىوىل على عشاقه عي ل أروا  فٍبِدَلٍ ورسن جل عن رُسنِ هو 

 عليهم بال شكٍ  ىل الغاهة القصوا  هتيه على العشاق وهىىىو مسل نٌ

   ا زال منه مخسه ركمه أقوا  مليحٌ مخا ي احلىىىىىىىىىىروف و نه

 الفتوادونك التحفيف خل مين  ابد  طلسمومن بعد رلف ا مس بالقل  

**** 

 } قافية الىهاء {

 لسل ان علي بن عمر بن بدر الكثريي : وقال دد  ا
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 و   ااتنم يف احلي لىىىَىثم ثراها  لعلك مابا ا يام تىىىىىىىىىىىىىىراها

 ف ن  وقابل مارييم خِباها   ارت و ن هي طنبم و ر ريثما

 وراهاعلى أثرها ه وي القفار   عاشق كلفتلك اليت قد  ريت 

 ىىىىىىىىىالعه فرط احلنا براهاأض  حين رنا الىىىىىثىىاكالت لسراً 

 فسبحان من با األنام براهىىىىىا  هسائل عن أروال من  بم النهى

  جبة ليس العىىىىىىىىىىيون تراها   نعة با الصىىىىىىىىىىىىىىوارم والقنا

 وليس هالل األفق من نُظراها  قد فحرت باحلسن كل خرهدةل

 عال فحراً على كُىىىىىرباها عليٌّ  كماتسامى على ايد الدمى رسنها 

 تىىىىىىىوخاى من العليا رفيخل بناها  الليهو املاجد الصمصام واألرو  
 أ راها رابسؤدده الركبان من   من شدتهو ابن شجا  الدهن  و اجملد 

 ورفعىىىىىىىىىىىة شانٍ  هرام مداها  مليك له با امللوك مىىىىىىىىىىىىىزهةٌ

 و تىىىتئد  ن كنم من بُصراها  بات بظلىىى هِفلل  ن دهتك النائ

 هعجل لخضياف طي  قىىراها  جتده طليق الوجه هشاً مُرربا

 اى  ا ثارت اهليجا وش  لظاه  ف ما التقى اجلمعان فهو اضنفرٌ
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 وااها  ا اشتد يف احلرب الزبون   هفلق هام الدارعىىىىىىىىا بصارمٍ 

 وكم  مىىىىىىىىىةٍ هوم النزال فراها  حبسامه فكم نىثرةٍ منىىىىىىىىىىثورةٍ 

 هروق الفتى منها قصري قىىراها  تسري به جرداء  ام تلىىىىىىىيلها

 رأت ليث ااب  ههاب ظباها    ا مارأته الدارعىىىىىا مُصمما

 مناقبه باجملىىىىىىىىىىىىد شا  بناها  هو الضيغم املقدام واألبلج اللي

 ومن قصدته للغنى فىىىىىىىىىقراها  ىىىىىىود جنابهفياخري من أما الوف

 على قمة اجلوزاء ليس هضاهى  ومن شاد للعلياء بيتا عىىىىماده

 منعمةً رَسنَا هىىىىىىىىىروق هباها  أتتك عروس من خرائد فكرتي

   ا قوبلم بالعىىىىىز طاب ثواها  ومامهرها    القىىىىىىىىىىبول فإهنا

 على خامت الر ل املشفخل طىىه  و ثم  المهوبعد  ىىىىىىىالة ا

 وماطىىىىىوت الركبان بيد فالها  عليه  ىىىالة او ما ار  ائر

 هَكِىىىىىىىُّىر عليها ليلها وضحاها  عليه  الة او مادامم الدنى
 هلو  على اآلفىىىاق نور ضياها  كلا اآلل واأل حاب هم أجنم اهلدا 

**** 
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 } قافية الياء {

 قال دد  السل ان عمر بن بدر الكثريي وفيها لزوم ما هلزم : و 

 فانيهوروري بكم هاجرية احلي   جنانيه يفجنوني بكم مستحكم 

 ولِىىىىىمَ   وانتم مُنييت وأمانىيه  و ني بكم مستهرت  عدمتكم 

  بانيَ ملا أن رنى فرمىىىىىانيه  وذ يف محاكم جؤ رٌ انج حلظه

 وبا ثىىىىىىىناهاه رريقاً  قانيه  اء ليىىىلة زارنيومل أنسَ باجلرع

 لقاطىفها عند التوا ل دانيه  ويف روضيت خدهه بالورد جنةٌ 

 أقىىىبلُ خىىدهه فيا لو شفا ليه  ف وراً على لثم الشفاه وتىىىارةً

 فزاد ارامي فيه ملا دهىىىانيه  رهقه بردك ني شربم الوجد من 

 عِناقاً رعاك او عُد ذَ ثانيه     مَىىىهُفيا ألف القد اللي بمُّ 

 أعلىىىىىى ىىلُ قليب أوهعود زمانيه  و   ف عِىىىىىىىىىدني بالو ال فرمبا

 مقيمٌ و  أ غي  ىل من حلانيه  فإني على العهد القدهم ورفظه

 وأرلى اللىىىقا  ن هواه برانيه  أ  قاتل او اجلفا ما أمىىىىىىىىىىراهُ

  ماما و ترعى املواثيق اانيه  وفاىىك ليس الغيد حيفظنَ لللعمر
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 بتسوهف آمالٍ ثنيم عنانيه  خاطريوملا رأهم العشق شتم 

 وأرسن ماقد رىىربته بنانيه  ملد  ابن بدرٍ مومسي وجتارتي

 رباني بنعماه وأعلى مكانيه  فنعم اللجا وامللتجا عُمرٌ فقىىد

 اعته كل املىىىىىىىىلوك عالنيهل   وأ عنمله خضعم ال  الرقاب 

 ل اعته خوف القنا واليمانيه  و لََّمواوقد  ارعوا فيما أرادوا 

 بإراام آنافٍ لشانٍ وشانىىىيه  وطالعه بالسعد والنصر مشرقٌ

 على من به نكفى لظى والزبانيه  و لى  لىىىىىىىىهي كل  ة ناظرٍ 

*** 

 وقال دد  السل ان عمر بن بدر أهضاً : 

  قى احليا  فح الغضا واحلياا

 هسري وهغدو واكفاً هنىىىىىىىىىىي ا

 هسح وبال نافعا مرهىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىا

 هصبح منه كل ربخل رىَىىىىىىىىىايا  هكسو الربى وشيا وعبىىىىىىقرها

 وكللم تلك التال  بالزهىىىىىىىىور
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 وروضها تبسمم فيه الثغور

 من أقحوان زاد نورا فوق نور

 قد عقدت لسانه احلُميىىىىىىىىىاا  شحرورها ك نه هتلو الزبىىىىىىىىور

 واردت يف أهكها ورق احلمام

 ملا تغىىنىا العندلي  يف البشام

 فيا نددي رَو ق الصرف املدام

 و تبقي يف الىىىىىىىىىىدنان شيئا  وهات دَنِّي وأمط عنه اللىىثىىام

 ىاتوري ين بالرو  والرارىىىىىىىىى

 وامخ من الصهبا ذ الك  ات

 أعمر بصفو أنسها أوقىىىىىىىىاتي 

 قىىىد و خل النا ك واملسيئا  فعفو ربي اافىىىىىىىىىىىىىىىر الز ت

 هل أبصرت عيناك يف هوم ا ميس

 أعج  من مشسا يف ربىىخل أنيس

 من خد  اقينا ومشس ا ندرهس
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 بدا بَهيىىىىىاايف مرج روضٍ قد   وحنن من م ربنا الشادي منيس

 من كف خمضوب البنان أهيف

 قوامه كالغصن لىىىىىدن املع ف

 ورهقه كالسلسبيل القىىىىىىىىرقف

 أ ر  من  ارمه مُضىىىىىىىىياا  وحلظىىىىىىىه يف قل  كل مدنف

 أنا اللي أهوا املال  ا ىىىىىردا

 الفاتنات الغانيات النىىىىىىىىىىىىهدا

 ىىىىىىىىىىنىىاداو ن أحلََّ عىىىىا ذ وفى

 أرا الرشاد من علوذ ا ياا  فإنه بقوله  ههىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتدا

 مل أنسَ أهام الىلقا وطيىىىىىىىىىىىىىبها

 و  لياذ وفََّرت نصيىىىىىىىىىىىىىىىبها

 نفسيَ من لقىىىىىىىىىىىىىىىائها ربيبها 

 شرا األبياوامتدرم ليث ال  ورربت من جللٍ هتلهىىىىىىىىىبها

 املاجد الصمصام  ل ان الصال 
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 الظافر امليمون يف هوم الكىىىىىىىىىفا 

 من جوده عم الىىىرباها والسما 

 روا  نيات العُىىىىىىال  بيا  خري امللوك يف الع اها والنجا 

 قد ارتقى أعال  را املىىرات 

 فالهرام جمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىده ل ال 

 ملنا  تقا رت عىىنه  وو ا

 ودام بدر  عده مُضىىىىىىىىىىىايا   زال كهف املستغيث اهلارب

 به ا تقام الدهن رقا وا تقل

 وأمنه الناس مجيعا قد شىىمل

 وهدا ركن البغي قهراً فاضمحل

 بالسعد رىىىىىَىىىىلََّ شرفا عليا  فالدهر هلااليوم يف برج احلمل

 ثم الصالة والسالم  رمىىىىىىىدا

 ملر لا أرىىىىىمداخيص خري ا

 املرشد ا لق  ىل هنج اهلدا
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 طريٌ ومارادٍ ردا الىمُ ِىىياا   لى عليه ربنا مااىىىىىىىىىىىىىرادا

*** 

 واحلمد و رب العاملا ، و لى او على  يدنا  مد وآله و حبه و لم .

 ىل هنا انتهى دهوان شاعر رضرموت يف القرن احلادي عشر ، وخا ة مفلقىي  

الشعراء باليمن ، الشيخ عبد الصمد بن عبد او باكثري ، تغمده او برمحته ، وعاملىه  

بفضىىله و رسىىانه . وكىىان الفىىراغ مىىن كتابىىة هىىلا الىىدهوان وتصىىحيحه وتنقيحىىه مبقابلىىة  

نسحه املوجوده ، و  ال  مافيه من أاالط النساخ بعد تدقيق النظر ، ولقيق الفكىر  

ن هىىوم األرىىد املبىىارك املوافىىق  ىىلخ  ىىرم احلىىرام  ىىنة   وطىىول الت مىىل علىىى قىىدر اإلمكىىا 

هى بقلم كاتبىه الفقىري  ىل او تعىاىل عمىر بىن  مىد بىن  مىد بىن امحىد بىاكثري ،             1356

عفا او عنه وافر لوالدهه آما . و لى او على  ىيدنا  مىد وآلىه و ىحبه و ىلم      

 تسليما كثريا واحلمد و رب العاملا .  
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 فهرست ديوان باكثري

 ص املوضوع

 3 توطئه 

 5 ينيتقرهض الشرهف تاج الدهن ابن جالل الدهن احلس

 6 املقدمة

  حرف اهلمزة

 9 هوم أار وطلعة اراءُ
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 12 دعين أردد زفرتي وبكائي

  حرف الباء املوحدة

 16  كر املالع  واملعاهد والربى

 19 ي من البا  اب ىل من أشكو رر لوعة البا * قلي

 21 العزم باجلد   باهلزل واللع 

 25 بنرجس عينيك الغضيض أفل  با

 28 تالعبم مررا يف روضها القض 

 30 أ  هاقل   ربا * عسى فرج قره 

 31 خل من نسيم الصبا خرب * لعل ليى وت رب

 33 ن هاباظرهس أنعش مبغناك قليبا

 34    تلكر أهام الصبا فصبا

 38 قليب يف هوا من عشقته * ف هلمم  رشادي و رت مهلبا  له 

 38 ت يف كت  العشاق أهنمُ * هع ون  ن  ربوا و ال بال  ب قرأ

 41 ها اكن  وهدا قليب رف بي 

 42 زارت وقد أرخى الدجى أ هاله 

 45 ربرب العرب * أشار حنوي بالسالم وجن 
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 46 ظيب رامه  ادني وجن 

 48 اناك * بابيات هشجي ا    عراهبا ها اك هاللي ترجخل يف

 50 هوا من مساء اجملد كوكبها الق  

  قافية التاء املثناة من فوق

 53 عيونه بابل واللحى هاروت

 55 عم السرور وجائتك البشارات

 56 لتين رتى بقيم مشتتا أطمعتين بالوعد و ال شافيا * وم

 56 بالتالقي أنعم ربييب نعمتا

 60 هواه مهجيت علقمهانازرا يف 

 62 أهامنا واللياذ مستعارات

  قافية اجليم

 65 ما ا ترا هابن بدر * فيمن لفضلك راجي

  قافية احلاء املهملة

 66 مدا الدهر من  كري بعشقك   أ حو

 67 بنفسي من  با عقلي جهارا* ب حلاظ مرهضات  حا 

  قافية الدال املهملة
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 69 عرج بلكر املنحنى من ثهمد

 72 قد عن ذ منك وعد * ورن ذ فيك رعد

 73 بسقط اهلوا ها ا  واملربخل الفرد

 75 تقدم ملا ختتار قابلك السعد

 76 أفتين باو هاعبد الصمد * يف ازال  اد قليب وشرد

 77 أهها السائل واألمر أشد * واهلوا مل هستقم فيه أود

 79 عليها من  ا نها برود

 82  الروض النديخجلم اصون البان يف

 85 وأجند * هاربلا فعله و ن جداهلوا اار بقليب 

 87 هامن جتلى وانفرد * وراز و فا  حيد

 88 ألمحد ابن اجلابري * يف رل ما أشكل هد

 88 وعينك   أ غي لقول مفند

 91 عسى هارشيق القد هاناعم ا د

 92 د زلم هابن األكرما مهنئا * بالولد واإلقبال والتجده

 73 أشجى فؤادي عندلي  * على بشام الشع  ارد

 95  امل عسى ط  للعاني * اللي براه اهلوا والصد
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 96 شرا برق وادي ابن راشد 

 98 هاعلي قل ملن خال عيوني قواهد

 99 هانا ر  ن الدان هاج وجدي

 100 قافية الذال املعجمة

 100 هامن محاه من ا  وب معا ا 

  هملةقافية الراء امل

 102 أراك تتيه عجبا وافتحارا

 104 با األبريق والنقا من راجر

 107 أ  من لربق بم ليلي أ امره

 110 تناءا الكرا عين وعز التصرب

 114 روشيم من كمدي وفرط لسري

 118 بلغم مليكا يف  را اجملد ناز  * كردا شجاعا  تعد مفاخره

 119 مرات  فحر دوهنن زواهرههو امللك الندب األبي اللي له * 

 121  ن شئم نيل املنى والنجح والظفرا ) مد  القهوة البنية ( 

 129 أرقين برق احلمى ملا شرا

 136 أطلخل نضيد  ا املقبل أم در
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 141 او أكرب هلا النصر والظفر

 143 هواهم رل يف مسعي ويف بصري * فال خال منهم مسخل و بصر

 147 و درهمابا بانات الغوهر 

 149 تساعدني على السمرمل دعين   ا 

 152 أنظر هدهم بعا الفكر واعترب

 155  الم  كي عاطر ال ي  والنشر

 157 بنشر وادي الغضا نشر النسيم  را

 162 هانفس كم ضيما وطول لسري ) ختميس على قصيدة ابن عقبه ( 

 172 ى او عليه و لم ( عرج لك ا ري با الضال والسمر ) مدحية يف النيب  ل

 175 ها ائلي  تكثر التحبار

 177 علب فيك  نشده قليب ورار  فتكاري

  قافية الزاي املعجمة

 179 راز اجلمال بقسمة التمييز

 181  د  احلمام بشجوه املغموز

  قافية السني املهملة

 183 هلي املرابخل والكثي  األوعس
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 184 تعد  نه من الناس ها ا  من  هعتين باجلميل * فال

  قافية الشني املعجمة

 186 عجبا لقوم أقبلوا من آشي

  قافية الضاد املعجمة

 188 ها رضي بصدوده وم اله * مابال وعدك بالو ال  رضا

  قافية الطاء املهملة

 186 مزهن الصدغ بالشرط * تثنى كالقنا ا  ي

  قافية الظاء املعجمة

 192 م مشيخ * ب رض ترهم كان تارخيه وعىلقد نقل الق   اإلما

  قافية العني املهملة

 192 جر  * رفقا بص  مولخلهاظيب وادي األ

 195 تناءت وشط الدار وانتز  الربخل

 196  ان اهلوا ف  اعته مدامعه

 200 أرقم إلداض الربوق اللوامخل

 202  م ثالثي رأهناه قدرال * لكل املال طرا رال  بال منخلومآ

 203 أها ملغزا فيمارمى عنه قلبه * بتصحيفه بدعم يف اللغز من  نخل
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 204 زار ا يال على التنائي مضجعي

 206 أعيين جودي وا كبا الدمخل أربعا

 208 هننه اروب العا  ا تدمخل

 210 هامن  نا البارق ركى مبسمك * وماطره حيكي دموعي

 211 سجخلهاولد راشد شاقين عندلي  * على البشامه بات ه

  قافية الفاء املوحدة

 212 هامولعا بالصد واإلخالف

 215 باألبرق الفرد با الرقمتا قف

 217 خليلي بربخل البهكنات العفائف

 219 هجر املنام إللفه ملا جفا

 222 او أكرب جيش  ي قد نفي

 227  ن  ن مع فه هل ع فة ذَ

 230 خل الزمان   ا التوا وتعجرفا

 232 دي بالو ل  ربي كمل * و بقي عندي تكالفهاموع

 234 ها اكن القل  اهلوا فنون* هدرا هبا الص  املكلف

 235 قرة العا كم ذ يف  بتك تكليف
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 236 احلمد و قليب أمسى رها * والنوم من عيين مشعف

  قافية القاف املعجمة

 239 آن الودا  وذ فؤاد شيق

 240 القلق أودا الغرام بقل  الواله

 243 فة رهقهمن  ال ريا بك س

 245 قسما بلؤلوء ثغره وبرهقه

 247 طالم لياذ الواله املشتاق

 251 العامل اللي * مسعنا ثناء فيه كاملسك هعبقوأها  ا الفقيه احلرب 

 251 أتاني كتاب من أده  مهلب * كرهم ب نوا  البدهخل منمق

 252 يف الغرام ما  ه يقعا ذ يف الغرام مهال فقليب * محله 

 257 قل  كوته لظى األشواق فاررتقا

 260 هامربعا با اللوا واألبرق

 266 الليله القل   ا به * ررك عليه الغنا األشواق  

 268 هاولد راشد ما اهلوا    امتحان * فال بلي بالبا مشتاق

 270 هاظنيين بلي قليب مبا  ه يقه

  قافية الكاف
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 271 م عين أن أراكاعالم رجب

 274 زار احلبي  وجنح الليل  تبك

 275 ربي  القل  ماقدر على هجرك وبعدك

 277 كالنا يف اهلوا مل خيش عارا * فزد وانقص علوذ   أبالك  

 277 أ  هاطال  الرارات هلا * أوان البسط فاانم ماهسرك

 280 ربييب متى هنقضي الصد * وترجخل لياذ و الك

  الالمقافية 

 282 هل ذ  ىل من قد هوهم  بيل

 283 جاد الربو  من الومسي ه ال

 286 بي شوقي وطالم * منك أهام امل ال   طال

 288 هام يل الصد مهال * فالكرا عين وىل

 292 جاد وبل الغمام شيحا وضا 

 296 هامن على قرب املنازل أر ال

 301 عا ذ د  التفنيد واللوم والعل 

 305 : ألفم من املال  خليال ) على رروف املعجم (  ألفٌ 

 307 قل  كواه الزفري والقلق * ومدمخل يف ا دود هستبق * ه ال
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 310 هوا األان أزال النوم عن مقلي

 311  ى الدمخل من عيين على ا د وا تهل

 315 عنعن ردهثهم لدي و لسل

 318 شاهد مجال ا يا ااهة األمل

 321 لبان يف احلللبدا ديس كغصن ا

 322  اب قليب با  قمي ووجل

 325  ل من هوهم و تص   ىل العلل

 327 أرقم هلم قد أقلقتين شوااله

 330 مارنم العيس واشتاقم  ىل ال لل

 332 بيين وبا أربيت والعلل

 335 مسريي نفسي ضاق عنها جماهلا  

 336 أرانا  نصيخ و نباذ * و نعبا حبادثة اللياذ

 339 والدلوالتغنج التثين مجيل 

  قافية امليم

 340 أشتاق من  اكين وادي احلمى خيما

 343 هجر املنام ورالف األ قاما
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 246  وطي  الو ل من قدم * با بان احلي والعلم

 350 هامعري الظيب طرفا أدعجا * والرريق الل ف والبدر التماما

 352 بسعودك األهام خفقم لك الرأهات واألعالم * وتبسمم

 354 هواك مبهجيت رل ا ياما* وأررمين النوا منك املناما

 356  كي القل  أخربنا * عن ا م فيه نعم اليم

 357 منك أبيات * أزارم عن فؤادي اهلم أتتين

 358 خل من قدهم ردهثي مبتدا  قمي

 361 وافيم مياد القوام الرشيق *  ول القلوب املستهامه

 363 ووجدي واألنا * وانتحابي وشوقي والسقام  ف ارامي

  قافية النون

 364  د  احلمام وهاج عن قليب الشجن  

 367 عنربي املراشف اللعس * عندمي الوجن

 368  عد هدوم وهبجة تزدان

 369 هاخري من هدعى لبيبا يف الورا * أنصم لشكوا رائر وهلان

 370 ر واملرجانهاراقما شعرا أنيقا جل عن * تشبيهه بالد

 372 قسما ب لعم خدك الرهان
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 375 هله الدار هاهنا خلياني * وا هبا ريث شئتما واتركاني

 377 تيمين من هوهم واكبدي * واكبدي من هوهم تيمين

 379 رق املدام وراق الوقم فا قيين

 382 جاد الغمام مراتخل الغز ن 

 386 بوجودكم تتنافس األزمان

 388 قين * وهو باألشواق هقلقينمالسجخل الورق أر

 393 ذ يف تبالة  خوان وأخدان

  قافية الواو

 395 ألية * ألهل اهلوا وجدا عليه لقد روواالشفاه ووجنة معسولة 

 396 أتتين أراج من فصيح مهلب * بدهخل نظام ملغزا باللي ههوا

  قافية اهلاء

 397 لعللك مابا ا يام تراها

  اة من حتتثنقافية الياء امل

 399 جنوني بكم مستحكم يف جنانيه

 401  قى احليا  فح الفضا واحلياا

 404 ا ا ة  
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 407 الفهرس 

***  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عبىىد الصىىمد عبىىد او بىىاكثري الكنىىدي شىىاعر رضىىرموت األول ، وأخصىى   

الشعراء شاعرهة ، وأازرهم مادة شعرهة ، وأقدرهم على التصىوهر الشىعري والتحليىق    

هىىى . تىىرك تراثىىا ازهىىرا مىىن  1025هىىى برتهىىس ومىىات عىىام  955لو ىىف . ولىىد عىىام وا

األدب الرفيىىخل ، وأرفىىد األدب بروافىىد أدبيىىة مىىن القىىول اجلىىزل والو ىىف املمتىىخل والغىىزل    

الرقيىىق . مىىد  ف جىىاد ، ورثىىا فىىابكى ، وو ىىف ف رسىىن ، وتغىىزل ف خلىىد . كىىان     

ام هصف املعىارك احلربيىة فىإن     كرتريا للسل ان عمر بن بدر وشاعره   و  ا كان أبو 



 420 

و ف معىارك عمىر بىن بىدر فصىورها وجسىمها بكمرتىه الشىعرهة ، وبقىي           عبد الصمد

عبىد الصىمد بىاكثري هصىف       لىك التصىوهر كشاشىة تعىرض فيهىا أرىداث ماضىية .  ن       

املعىىارك و ىىف مشىىاهد هلىىا .  ن عبىىد الصىىمد بىىار  يف م ىىالخل قصىىائده وامل لىىخل هىىو   

 ن قوس الىلي هقىر  األ ن فيشىد القىاري  ىل قىراءة القصىيدة .      العنوان أو الالفتة أو النىا 

مىىن خصىىائص شىىعر عبىىد الصىىمد بىىاكثري اللفظيىىة  ىىهولة األلفىىاظ ورقىىة اللفىىى   فاجلنىىاس      

 عبىد الصىمد بىاكثري    وال باق والتقسيم واإلنسجام واملعنى الفرهد   كل  لك جتده يف شىعر 

 فهو كما هقال )  هل  تخل ( 

رة ريىة ناطقىة مىن شىعره القىوي يف الغىزل واملىد  والرثىا          نا نضىخل أمىام القىارئ  ىو    

  .والفحر 
  

 
 


